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Dorpengids 2022 Sloten-Oud Osdorp
37e jaargang

Als dít Sloten geen gelukt brengt…

Alle informatie over voorzieningen en bedrijven 
in Sloten en Oud-Osdorp alsmede over de 
activiteiten van de Dorpsraad, zijn werkgroepen 
en andere bij dit gebied betrokken vrijwilligers-
organisaties. De Dorpengids wordt ieder voorjaar 
gratis verspreid onder alle inwoners en bedrijven 
in het gebied van de Dorpsraad: Sloten,  
Oud Osdorp en de Akerwegen.

De Dorpengids 2022 is uitgegeven door  
Akse Media, Postbus 6033, 1780 KA Den Helder, 
tel. 0223 66 88 77, e-mail: info@aksemedia.nl, 
website: www.aksemedia.nl, in opdracht van de 
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp. 
Oplage: 2.300 exemplaren.

Deze Dorpengids is als App gratis verkrijgbaar. 
Zoek op ‘gemeentegids’ in de Google Play of  
App Store of scan de QR-code op deze pagina.

Deze Dorpengids is zo zorgvuldig mogelijk 
samengesteld. We hebben onze uiterste best gedaan 
om alleen met toestemming van de betreffende 
personen gegevens in deze gids op te nemen. 
Vrijwilligers en anderen die in een volgende uitgave 
niet meer of anders vermeld willen worden,  
kunnen dit doorgeven via dorpsloten@gmail.com. 
De namen van de fotografen staan vermeld in de 
bijdrage van de werkgroep Publiciteit in deze 
uitgave. De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de 
uitgever aanvaarden geen enkele aansprakelijk-
heid voor schade als gevolg van geen of onjuiste 
vermelding in deze gids. Zij achten zich slechts 
gehouden aan verbetering in de eerstvolgende 
editie. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt 
door de deelname van adverteerders.

Dorpshuis: Nieuwe Akerweg 14, 
1066 ES Amsterdam-Sloten
www.slotenoudosdorp.nl

Foto voorzijde: In februari 2021 konden Mira, 
Sarah, Olivia en Norah schaatsen op de sloten 
rond het Slotense Natuurpark Vrije Geer.

Copyright: Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en Akse Media bv Den Helder – januari 2022
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De Slotense juniorgidsen (Sarah, Lizzy, Jim, Tommy, Pam, Norah en Linn) leidden tijdens het 
Open Monumentenweekend op 11 en 12 september trots bezoekers rond door hun geboortedorp.
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Voorwoord
Voor u ligt alweer de nieuwe Dorpengids.  
2021 was een raar en soms ook zwaar jaar. 
Vanwege de coronapandemie werkten we thuis en 
veruit de meeste activiteiten gingen niet of 
slechts in afgeslankte vorm door.

De Dorpsraad en zijn werkgroepen waren 
ondertussen druk met het verkeer op de 
Sloterweg en Osdorperweg en de brug naar 
Badhoevedorp. De vele bouwplannen in het 
gebied hielden ons ook bezig. De gemeente stopte 
de subsidie voor de huur van het Dorpshuis. 
Nieuwe bewonersinitiatieven moeten nieuw leven 
gaan brengen in het Dorpshuis. Wij denken dat 
dit – samen met bewonersorganisatie Eigenwijks 
– zeker gaat lukken.

Na 43 jaar is de werkgroep Publiciteit gestopt 
met zijn wekelijkse Rubriek in de Westerpost. 
Dankzij het harde werken van Tamar Frankfurther 
en Erik Swierstra is deze papieren Rubriek 
zonder pauze vervangen door een zeer succesvolle 
digitale nieuwsbrief. Tamar is ook wederom 
verantwoordelijk voor het verschijnen van deze gids.

De werkgroep Sloten heeft, onder aanvoering van 
Willem Kleyn en Marc Makkes, veel energie 
gestoken in het veiliger maken van de Sloterweg. 

Op het moment van het ter perse gaan van deze 
gids was nog niet bekend of de gemeenteraad in 
januari het collegevoorstel gaat volgen om de 
Sloterweg af te sluiten voor doorgaand verkeer. 
Uiteraard zijn wij wel positief gestemd over de 
verwachte stemuitslag. Als Dorpsraad blijven wij 
ernaar streven dat ook de Osdorperweg veilig 
gaat worden.

Ook buiten onze eigen dorpsraadorganisatie is 
weer veel en nuttig werk verzet. Als voorbeeld 
noem ik de Molen van Sloten, die vorig jaar de 
status van provinciaal monument verwierf. 
Dankzij de inzet van de vrijwilligers en het 
bestuur – onder aanvoering van hun voorzitter 
Frans Urban – lijkt de molen nu in rustiger 
vaarwater te komen.

Namens de Dorpsraad wil ik alle vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet.

Sjoerd Jaasma,
Voorzitter Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

P.S. Wist u dat u uw Dorpsraad als Vriend kunt 
ondersteunen? Voor slechts € 12,50 per jaar, 
meer mag altijd, kunt u ons al steunen. En wij 
hebben de ANBI-status. Ons rekeningnummer 
is NL 17 RABO 0359 602 320.

In Oud Osdorp, langs de Nico Broekhuysenweg, waan je je ver buiten Amsterdam.
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Onderscheidingen Sloten-Oud Osdorp

Het Zilveren Bord/
Het Wapenbord
Sinds de oprichting van de 
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp 
is aan de volgende vrijwilligers, 
die zich op één of andere wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt 
voor het gebied en zijn 
inwoners, een onderscheiding 
uitgereikt in de vorm van een 
op naam gesteld bord  
(t/m 2018: het Zilveren Bord 
met daarop een afbeelding van 
de banpaal van Sloten;  
m.i.v. 2019: het Wapenbord 
met daarop het wapen van de 
voormalige gemeente Sloten):

Lies Bakhuyzen
Theo Bankras
Cilia Bleijswijk-Pouw
Hendrik van den Brink
Rinus van den Brink
Gert Castelijn
Henk Celie
Lieuwe Faber
Arie van Genderen
Harry van Gerwen
Jans Goes
Pieter Harkema
Elly Hoetmer-Coevert
Jan Hopman
Nico Jansen
Hetty van Kaam-Versteeg
Toon Koenen
Mia Kooter-van Diemen
Ko Kuiper
Ben Meijer
Ineke Meijer
Ben Niekus
Cor Olie
Evert Prins

Henk Smit
Bert Stilma
Erik Swierstra
Jaap Tolk
Kitty van der Veen
Gerard van Velzen
Teun Verbeek
Johan van Weerdenburg
Tinie Worm-de Boer

De Gouden Speld
Sinds eind 1997 kent de 
Dorpsraad ook een interne 
onderscheiding: De Gouden Speld. 
Deze is bedoeld voor leden van 
de Dorpsraad en de werkgroepen 
die zich door hun bijzondere 
inzet hebben onderscheiden.
P. Hans Frankfurther
Peter de Graaf
Ko Kuiper
Rinus van den Brink
Tamar Frankfurther
Henk Celie

Ben en Ineke Meijer ontvingen ieder een wapenbord uit handen van dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma. 
Beiden zetten zich al decennialang in voor Sloten. Ben ontvangt o.a. wekelijks bezoekers als ‘hoofdagent’ 
van het Kleinste Politiebureautje van Nederland, geeft rondleidingen en verwelkomt nieuwe bewoners. 
Ineke staat o.a. als ‘moeder van het dorp’ altijd klaar om te helpen en was jarenlang actief in de 
werkgroepen Tuinkeuringen en Sloten. Voor ‘kleine’ klussen tussendoor zijn beiden ook altijd te porren…
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Dorpsraad en werkgroepen
Dorpsraad Sloten-Oud 
Osdorp tot in maart 2022
Sjoerd Jaasma, voorzitter
Liesbeth Berghuis
Irene Hemelaar
Ray Kentie
Gerrit Oostendorp
Piet Renooy

Werkgroep Sloten
Wilma Adriaanse
Teun Castelein
Peter de Graaf
Marc Makkes
Piet Renooy

Werkgroep Landelijk 
Oud Osdorp
Ray Kentie, voorzitter
Irene Hemelaar
Eric Heine
Amresh Tewarie
Wim Wiebes
Sietze Worm

Klankbordgroep Oud Osdorp
Hans de Waal
Marja Kamp
Fia van der Veldt

Werkgroep Akerwegen
Angela Hugas-Vermeer, voorzitter
Martijn Jong
Liza Szatola

Woonschepen Overleg 
Osdorp Slotervaart 
(WOOS)
Chantal Spil, voorzitter
Marijke Sibie, secretaris
Wendy Snijder, penningmeester

Werkgroep Publiciteit
Tamar Frankfurther, 
Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp 
via slotenoudosdorp.nl
Erik Swierstra,  
website slotenoudosdorp.nl
Theo Durenkamp, correspondent 
in het bijzonder voor Oud Osdorp
Hester Vlamings
Thera van Homeyer

Contactpersoon Groen
Sietze Worm 
(Landelijk Oud Osdorp)
Trees Kaizer

Beheergroep Natuurpark 
Vrije Geer
Tamar Frankfurther, voorzitter
Ruud Lutterlof, beheerder
Marina den Ouden, beheerder
Helma Baas
Martine Bakker
Simone Beerthuizen
Bart van den Berg van Saparoea
Teddy Beijersbergen
Pea Boeistra
Ben Bolscher
Jeroen Disch
Dorine Duyster
Abla elBahrawy
Kris Geluk
Ben de Graaf
Thea de Graaf
Willem Haas
Annekee de Jager
Karol Joniec
Corrie Keessen
Piet Kooij
Belinda Kreugel
Bonita Kroes
Jane Lang
Hein van Leeuwen
Stefan Lemmers
Hans Moolhuizen
Herman Oolbekkink
Jantien van Oord
Henk Pleijsier
Bert Stamkot
Jos van Streepen
Jaap Tolk
Arno Valenkamp
Eleni Varonos
Jasper van Veen

Vlindergroep Sloten
Anne Nicolai, contactpersoon
Helma Baas
Marion de Groot
Stefan Lemmers

Werkgroep Culturele 
Activiteiten
Mia Kooter-Van Diemen, voorzitter
Carla Schelling

Werkgroep Historie
Erik Swierstra
Tamar Frankfurther

Werkgroep Glasvezel in 
Sloten
Jan Wich
Willem Kleyn

Werkgroep Sloten 
Schoner
Tamar Frankfurther, coördinator
Linn Dijkstra
Ria Egberts
Thea de Graaf
Hella Hendriks
Diana Hense
Hans Horwitz
Albert van Marwijk Kooy
Ben Meijer
Willem Neerincx
Anne Nicolai
Anne van Oudheusden-Stodel
Egbert Tellegen
Loes Wetter

Commissie van Advies
André Berrevoets
Henk Celie
Guido Frankfurther
Peter de Graaf
Gonny Kok-Steur
Ko Kuiper
Chris Nierop

BuurtAlert-groepen

Noorderakerweg
Carin Verhoef
Oud Osdorp
Bert Loogman
Ringvaartdijk
Peter Biemans
Sloten: Dorpskern
Miranda van der Maesen
Sloten: Sloterweg buiten 
Dorpskern
Frans Ruijter
Sloten Noord: Vrije Geer/
Osdorperweg/Slimmeweg/
Langsom
Belinda Kreugel
Zwarte Pad
Wendy Snijder
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Jaaroverzicht 2021 Sloten en Oud Osdorp
Een beknopt jaarverslag. Meer weten? 
Kijk op de website slotenoudosdorp.nl.

Januari

Ondanks de corona-beperkingen lijkt het jaar 
goed te beginnen: Op 4 januari publiceert de 
gemeente Amsterdam een historisch verkeersbesluit 
in de Staatscourant: De Sloterweg wordt tussen 
de Anderlechtlaan en de Ditlaar een 30 km-zone. 
In de onderbouwing van dit besluit wordt uitgelegd 
dat het onverantwoord is om de zeer gevaarlijke 
verkeerssituatie op de Sloterweg langer te laten 
voortduren. De gemeente geeft aan dat dit besluit 
wordt genomen in de context van het “in de 
zomer van 2021 in te voeren ‘Sloten en Nieuw 
Sloten Autoluw’ en een in 2022/2023 uit te 
voeren herprofilering van de Sloterweg tot 
fietsstraat (30 km/uur)”. Aan het eind van de 
maand slaat het optimisme al om in grote 
teleurstelling: Het is nog maar de vraag wanneer 
welke tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd 
gaan worden en de voortvarendheid over de 
invoering van Autoluw lijkt compleet verdwenen.

De actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’ overhandigt 
op 13 januari het rapport ‘Het natuurlijk kapitaal 
van de Lutkemeerpolder’ aan wethouder  
Van Doorninck en de gemeenteraad. Het rapport is 
opgesteld door Wageningen University & Research 
en ondersteunt de visie van de actiegroep:  
“Hou de polder groen en gebruik hem voor 
biologische landbouw.” Later deze maand brengt 
‘Behoud Lutkemeer’ een nieuwe actiekrant uit 
waarin wordt uitgelegd dat de polder nog niet 
onherstelbaar beschadigd is. Ook is er aandacht 
voor het plan ‘Biopolder’, het alternatieve duurzame 
toekomstplan voor de Lutkemeerpolder.

Nog altijd is Sloten een afvaldump-locatie. 
Waarschijnlijk komt dat doordat over de brug in 
Badhoevedorp een ander afvalregime geldt.  
Daar betaalt men per keer dat men afval aanbiedt, 
terwijl die kosten in Amsterdam in de afvalstoffen-
heffing verwerkt zijn. Al jarenlang leidt dit tot 
grote afvalbergen op de hoek Sloterweg/Slimmeweg.

Nico Jansen van de vereniging ‘De Oeverlanden 
blijven!’ laat weten dat de gemeente Amsterdam 
– in strijd met de lopende procedure –  
al begonnen is met de sloop van brug 1863.  
Deze brug uit 1932 was een van de laatste 
tastbare herinneringen aan de oorspronkelijke 
rijksweg 4 naar Den Haag. “Alsof de brug niet 
sterk genoeg meer zou zijn om het huidige 
verkeer te dragen. Onzin! Kijk maar, zelfs nu de 
helft van de brug er nog maar staat, kan hij nog 
prima al die zware bouwmachines en de zware 
Schiphol-bussen dragen”, aldus Nico.

Sinds begin januari voert de afdeling 
Monumenten en Archeologie van de gemeente 
Amsterdam onderzoek uit op de Sloterweg.  
Op de plek, vlakbij manege De Ruif, waar tot 
voor kort kleine arbeiderswoningen stonden.  
Al snel verschijnen de resten van herberg  
De Rode Leeuw. Die stond zeker tot 1770 aan de 
Sloterweg omdat dat de hoofdroute naar 
Amsterdam was. De oudste resten hier stammen 
waarschijnlijk al van rond 1600. Archeoloog 
Thijs Terhorst geeft aan dat het geen toeval is 
dat de herberg juist híer stond: “Deze plek aan 
de middeleeuwse Sloterweg ligt precies voorbij 
de grens ‘halfweg Sloten’. Daardoor mocht 
Amsterdam hier geen accijns meer heffen op de 
drank. De kroegbaas kon de drank dus goedkoper 
aanbieden.”
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Op 26 januari laat DB-lid van Nieuw-West  
Erik Bobeldijk weten dat de zeer noodzakelijke 
maatregelen om de Oud Osdorpse Osdorperweg 
eindelijk veiliger te maken wéér worden  
uitgesteld. “Om moedeloos van te worden”,  
aldus de Klankbordgroep Oud Osdorp. “Zelfs nu 
– tijdens corona – is hier nog veel te veel 
sluipverkeer dat veel te snel rijdt. Het wegdek is 
zo slecht dat fietsers regelmatig vallen, omdat ze 
in de diepe sporen van het asfalt rijden.”

Februari

In de 43e jaargang en na 2090 uitgaven van de 
Rubriek Sloten-Oud Osdorp in de Badhoevese 
Slotense Courant en de Westerpost verschijnt op 
3 februari de allerlaatste gedrukte versie. Een 
week later verschijnt de eerste digitale Nieuwsbrief. 
Lees verder in het werkgroepenoverzicht.

Bureau Waardenburg concludeert dat in 
natuurgebied De Oeverlanden diverse plekken 
zijn met hoge natuurwaarden. De vereniging  
‘De Oeverlanden blijven!’ herkent de uitkomsten 
en zal erop toezien dat de gemeente hier met zijn 
plannenmakerij rekening mee gaat houden.

Op 7 februari verdwijnt het landelijke gebied 
onder een dik pak sneeuw. Daarna blijft het zo 
hard vriezen dat enkele dagen later op de sloten 
en zelfs op de Ringvaart kan worden geschaatst.

Vlak bij de Nieuwe Meersluis vervangt het 
Hoogheemraadschap van Rijnland de installatie 
die moet voorkomen dat er in de zomer blauwalg 
ontstaat. De vereniging ‘De Oeverlanden blijven!’ 
blijft herhalen dat het toch veel beter en 
duurzamer zou zijn om de versteende oevers rond 
de Nieuwe Meer te vervangen door natuurlijke 
oevers met riet, biezen, lisdodde en waterplanten.

Half februari buigt de gemeenteraad zich over 
het nieuwe evenementenbeleid dat in 2023 in zou 
moeten gaan. Er is breed verzet tegen het openstellen 
van de Tuinen van West voor dancefestivals.  
Lees verder in het werkgroepenoverzicht.

Maart

Begin maart blijkt de gemeente in het Sloterweg-
dossier tóch wéér te kiezen voor uitstel:  
door helemaal opnieuw te beginnen met het 
(voor)onderzoek wat de beste optie is om de 
Sloterweg veilig te maken. Lees verder in het 
werkgroepenoverzicht.

Jan-Bert Vroege (D66, links op de foto) en 
Zeeger Ernsting (GroenLinks) nemen op  
14 maart de allereerste fietsfolders ‘Fietsen door 
de voormalige gemeente Sloten’ met losse 
A3-plattegrond in ontvangst uit handen van 
Tamar Frankfurther van de werkgroep Historie 
Sloten-Oud Osdorp. De 30 km-lange fietstocht 
voert grotendeels langs de grens van de  
voormalige gemeente en wijst onderweg op nog 
zichtbare stille getuigen uit de Slotense tijd.

De Akersluis krijgt groot onderhoud.  
De sluisdeuren worden verwijderd en waar nodig 
wordt het hout vervangen. Aan het eind van het 
jaar worden de hydraulische installaties in de 
sluiskelders elektrisch gemaakt en volgt  
aansluiting op het elektriciteitsnet.
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De gemeente start de inspraak over de 
‘Omgevingsvisie 2050’. Dit wollige ‘droombeeld’ 
heeft geen officiële status, maar is wel degelijk 
richtinggevend en bepalend voor de toekomstige 
plannenmakerij van de gemeente. In Oud Osdorp 
blijkt de eerder verworpen afslag van de 
Westrandweg (A5) plotseling weer ingetekend. 
Als die afslag er komt, betekent dit het eind van 
het landelijk gebied Oud Osdorp. (Na inspraak is 
deze afslag weer van tafel.) Een deel van het 
Bijenpark lijkt zijn groene bestemming te 
verliezen, maar dit blijkt een fout die snel weer 
hersteld wordt. Bij De Oeverlanden staat een 
station ingetekend van de doorgetrokken 
Noord-Zuidlijn naar Schiphol. Om dat station 
zinvol te laten zijn, plant de gemeente hier 
meteen ook ‘hoogstedelijke’ bebouwing.  
De natuurlijke status van De Oeverlanden zou 
dan ook verlaagd moeten worden. Wat er dan 
overblijft van dit unieke natuurgebied dat een 
belangrijke recreatieve functie vervult voor 
zoveel bewoners van Nieuw-West is onduidelijk.

Op 12 maart wordt een overleden man in het 
water bij de Nico Broekhuysenweg in Oud Osdorp 
aangetroffen. De 22-jarige ‘lichte’ crimineel uit 
Assendelft is door vuurwapengeweld op een 
andere locatie om het leven gekomen.

Door corona kan er voor de Tweede 
Kamerverkiezingen niet worden gestemd in de 
Molen van Sloten. De meeste Slotenaren gaan nu 
naar de Tuin van Sloten waar alle veiligheids-
normen wel toegepast kunnen worden.  
Ongeveer 30% van de opgeroepen Slotenaren en 
Aker-bewoners (490 mensen) komt hier stemmen. 
Het meest op: D66 (123), VVD (110), PVV (47), 
GL en PvdD (34), PvdA (31) en Volt (29).

Het beeldbepalende Wees- en Armenhuis (1906) 
is grondig opgeknapt. Het pand heeft een rijke 
historie.

Iepenziekte zorgt ervoor dat er op 16 maart 
weer een boom langs de Sloterweg gekapt moest 
worden. Aan het eind van het jaar worden enkele 
bomen terug geplant. Daarmee is de motie van 
de stadsdeelraad uit 2017 om hier bomen terug 
te planten met tien meter tussen de boomkernen 
gedeeltelijk uitgevoerd. Dorpsraadvoorzitter 
Sjoerd Jaasma overhandigt de eerste exemplaren 
van de nieuwe Dorpengids dit jaar aan  
Pam Kirsenstein (9) en Sarah Hilbrink (7, bij de 
slinger) die in 2021 samen op de voorkant van de 
gids staan. Beiden zijn op Sloten geboren met 
Slotense moeders. Wie goed kijkt, ziet dat de 
meisjes nu precíes net zo poseren als toen zij hier 
afgelopen zomer op de foto gingen.

Op 30 en 31 maart is het een paar dagen zomers 
warm. De bomen en struiken zijn nog kaal.  
Dat zorgt in De Oeverlanden voor ongemakkelijke 
situaties omdat gezinnen nu cruise-gedrag zien 
dat anders verborgen blijft. De gemeente 
ontvangt veel klachten van bezorgde ouders.

April

In Oud Osdorp wordt geschokt gereageerd als 
bewoners te horen krijgen dat het vrachtwagen-
verbod op de Osdorperweg al 58 jaar ongeldig zou 
zijn. Ondertussen worden de verbeteringen voor de 
verkeersveiligheid nog verder vooruitgeschoven 
wegens “het ontbreken van consensus”.  
Na jarenlang soebatten over de Osdorperweg kan 
de gemeente toch weten dat er nooit consensus over 
verkeersmaatregelen tussen bewoners en onder 
nemers op de Osdorperweg kan komen? “De politiek 
zou nu eindelijk eens dapper moeten zijn en op 
moeten komen voor de kwetsbare verkeersdeel- 
nemers”, aldus de Klankbordgroep Oud Osdorp.
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Het opvallende witte bord van het shortstayhotel 
aan de Ditlaar wordt op 8 april verplaatst. 
Volgens stedenbouwkundige Ronald Rijntjes 
werkte het bord verstorend op de rustige entree 
van het oude dorp en het beschermde dorpsgezicht: 
“Nu wordt de samenhang met het hotelpand 
benadrukt en dat is goed”.

Op 8 april overlijdt weduwnaar Han Pijnaker op 
94-jarige leeftijd in zijn huis aan de Osdorperweg 
op Sloten. Han werd in 1927 geboren als tuinders-
zoon. Al jong ontmoette hij Alie, een tuinders-
dochter die even verderop op dezelfde weg woonde.

De Speeltuin Sloten is honderd jaar en krijgt op 
15 april de Koninklijke Erepenning uit handen 
van de commissaris van de Koning van  
Noord-Holland, Arthur van Dijk. De speeltuin is 
indertijd op initiatief van Slotense winkeliers en 
ondernemers gestart. Door het toegenomen 
verkeer op de Sloterweg creëerde men in 1921 
een veilige speelplek voor kinderen.

In 1921 bestond het speeltuinbestuur louter uit 
mannen; 100 jaar later alleen uit vrouwen. 
V.l.n.r.: Christa Uittenbogaard, Ilse Groot,  
Ilse Visser (met oorkonde), commissaris van de 
Koning van Noord-Holland Arthur van Dijk en 
Arie van Genderen toont (als aanvrager)  
de Erepenning.

Zowel op Natuurpark Vrije Geer als in Oud Osdorp 
(op de schoorsteen van de Lutkemeerschool en 
verderop in de Lutkemeerpolder) is er door 
ooievaars gepaard en wordt er weer gebroed.

Op 22 april houdt de gemeente Amsterdam een 
consultatie over de verkeerssituatie op de 
Sloterweg (en omgeving). Daarmee is de 
inspraakprocedure opnieuw gestart. De werkgroep 
Sloten maakt zich grote zorgen over de uitkomst. 
Lees verder in het werkgroepenoverzicht.

De Buurtgroep Oud Osdorp verzet zich hevig 
tegen de bouw van woningen bij de oude 
monumentale begraafplaats aan de Osdorperweg. 
Dit is dubbel-strijdig met het bestemmingsplan. 
Lees verder in het werkgroepenoverzicht. Nét nu 
het stralend weer is op Koningsdag zijn grote 
feestelijkheden verboden. De Oranjevereniging 
versiert wel het dorp met rode, witte en blauwe 
ballonnen en overal wapperen vlaggen. Voor 
kinderen is er ook weer lekkere gratis limonade 
met koek. Op het Dorpsplein is het ‘bescheiden 
gezellig’ en Ben Meijer ontvangt vele belangstel-
lenden in het Politiebureautje: “De fiets- en 
wandelfolders ‘vlogen’ weg” zegt hij enthousiast. 
Ook in de speeltuin Sloten is het gezellig.

Alle zeven nieuwe verkeersdrempels op de 
Sloterweg, die de afgelopen paar weken voor 
zoveel overlast zorgden, worden op 30 april 
verwijderd. De twee extra aangebrachte wegver-
smallingen zorgen meteen voor agressie onder de 
automobilisten en maken het voor de fietsers nog 
onveiliger.

Mei

Wegens de corona-epidemie is er op 4 mei een 
kleine Dodenherdenking bij het monument op de 
Osdorperweg. Lees verder in het werkgroepen-
overzicht. Omdat er nog altijd geen vergunningen 
zijn uitgegeven om een distributiecentrum in de 
Lutkemeerpolder in Oud Osdorp te mogen 
bouwen, beplanten ongeveer 250 actievoerders 
de polder op 8 mei dus maar weer.
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Tuinpark V.A.T. opent ook een boekenuitleenkast 
op het park. Dat is de tweede openbare boeken-
kast op Sloten. Ook aan de Osdorperweg, vlak bij 
de Plesmanlaan, hangt een kast.

Op 10 mei worden er twee ooievaars geboren in 
Natuurpark Vrije Geer op Sloten.

Ook als de ouders twee maanden later razend 
druk zijn met voeren en opvoeden van beide 
hongerige jongen, is er bovenop de paal gelukkig 
ook nog even tijd voor verliefd flirtgedrag.

Om de Molen van Sloten in de toekomst 
financieel overeind te houden, is het nodig om het 
voormalige Kuiperijmuseum te verhuren.  
Het molenbestuur is erg blij dat de stichting 
Democratische scholen LIFE in de komende tien 
jaar het hele pand gaat huren. Het pand naast de 
molen gaat verder onder de naam ‘Molenschuur’.

Met recht vallen de verwilderde bosstroken van 
Sportpark Sloten onder de Hoofdgroenstructuur. 
51 natuurliefhebbers registeren maar liefst  
416 waarnemingen van vogels, kleine zoogdieren en 
bijzondere planten op de website waarnemingen.nl.

Op 16 mei wordt de varkenshouderij van boer 
Dirk Koolen aan de Osdorperweg in gebruik 
genomen. Het terrein, inclusief heerlijke modder-
poel, ligt tegenover nummer 814; ten oosten van 
de Westrandweg (A5). Als openingshandeling 
laat een varkensfluisteraar dertig biggen vrij om 
hun terrein in Oud Osdorp zelf in te wijden.  
Boer Dirk wil zijn varkens een goed leven geven 
op Oud Osdorp. Duurzaam en diervriendelijk.

Boekwinkel Meck & Holt op Tussenmeer (Osdorp) 
geeft weer een eigen Boekenweekgeschenk uit. 
Het rijk geïllustreerde verhaal over de slag om 
het Weilandje Vrije Geer in 1995 van de hand 
van Tamar Frankfurther sluit goed aan bij het 
thema ‘Tweestrijd’ en staat in de bundel.  
Ook Erik Swierstra haalt in deze uitgave met 
beeld herinneringen op aan de historie van Sloten.

Actievoeren heeft (soms) zin: De protesten van 
de volkstuinders en hun sympathisanten hebben 
tot resultaat geleid. De gemeente heeft zijn 
volkstuinenbeleid aangepast. Het vernieuwde 
document is in goed overleg tussen de gemeente, 
de Bond van Volkstuinders en een afvaardiging 
van de zelfstandige tuinen opgesteld. Het bestuur 
van het V.A.T. is tevreden over de afspraken die 
op hoofdlijnen zijn gemaakt.

Op 27 mei verzorgt de gemeente Amsterdam een 
digitale bijeenkomst over het ‘Mobiliteitsplan 
Nieuw-West’. Over hoe het stadsdeel leefbaar, 
verkeersveilig en bereikbaar kan worden/blijven en 
welke maatregelen voor openbaar vervoer, fiets 
en auto dan wenselijk zijn. De College van B&W 
neemt dit plan, waarin o.a. staat dat de Sloterweg 
tot het Plusnet Fiets en het de Osdorperweg tot 
het Hoofdnet Fiets gaat horen, op 29 juni aan.

Vooral in de sloten van polders in Oud Osdorp,  
de Lutkemeerpolder en de Osdorper Binnenpolder, 
drijven veel dode vissen. Waternet concludeert 
dat de karper-populatie kampt met een virus. 
Brasem, voorn en andere vissoorten zijn verzwakt 
door het koele voorjaar en de bijkomende 
paai-stress en leggen ook vaker het loodje.

Juni

Na een tumultueuze inspraak is de gemeente nu 
druk bezig om alle 600 reacties op het project 
‘Sloterweg: verkeersveilig en bereikbaar’ te 
verwerken. Aanvullende gesprekken leveren ook 
nuttige informatie op.
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Slotenaar en oud-brandweerman Willem van 
Klooster geeft de originele ‘Amsterdamse School’ 
brandmelder uit 1933 niet alleen een nieuw 
knalrood verfje, maar hij repareert ook de 
originele verlichting. Als de straatverlichting 
aangaat, gaan de blauwe lamp bovenop en het 
lampje aan de voorkant óók branden.  
Honderd jaar geleden was de gewone  
straatverlichting veel zwakker. Toen viel de 
blauwe lamp in het donker dus meer op dan nu.

Op zaterdag 29 mei werken vrijwilligers van 
NLdoet hard in de tuin van de Molen van Sloten. 
Er komt een grotere omheining met terras aan de 
achterkant van de molen.

De wegversmallingen op de Sloterweg veroorzaken 
veel agressie en getoeter bij automobilisten.

Het Dorpshuis Sloten aan de Nieuwe Akerweg 
leidt al jaren een min of meer slapend bestaan. 
Daar komt nu verandering in. Om nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk te maken heeft de 
Dorpsraad het beheer van het pand overgedragen 
aan bewonersorganisatie Eigenwijks. Door de 
coronabeperkingen is het echter lastig om leven 
in de brouwerij te brengen.

De houten galmborden van de rijksmonumentale 
Sint-Pancratiuskerk waren deels verrot en 
worden hersteld. Door de slimme constructie van 
deze galmborden komt het klokgelui aan alle 
kanten van de kerk welluidend naar buiten.

Op 15 juni worden vier jonge ooievaars geringd, 
twee in Oud Osdorp en twee op Sloten.

Op 16 juni kregen ook de twee ooievaartjes 
geboren op de schoorsteen van de 
Lutkemeerschool een ring.

Bewoners van Oud Osdorp zijn de verkeerssituatie 
op de Osdorperweg en het handelen van de 
gemeente helemaal zat en beginnen met de actie 
“Geen geklier, 30 hier!”

In recordtijd is het nieuwe voetpad langs een deel 
van de Osdorperweg opgeleverd. Maar misschien 
was het beter geweest als de uitvoerder de volle 
geplande drie weken wel had gebruikt: Er zijn 
meteen al weer scheuren. In december meldt de 
gemeente dat dit voetpad alweer zou moeten 
worden opgeknapt…

De honderdjarige Speeltuin Sloten rust zeker niet 
op zijn lauweren. Het nieuwe waterspeeltoestel 
getuigt daarvan. Kinderen met en zonder 
handicap kunnen hier samen spelen.
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Op vrijdag 25 juni is er weer een langdurige 
grote stroomstoring in de dorpskern van Sloten. 
“We kunnen de elektrakabels niet vinden”, aldus 
de hardwerkende reparatieploeg van Liander. 
Dan blijkt dat zij nog werken met de oude 
plattegronden uit 1966. Zij weten niet dat hier in 
2019 nieuwe kabels zijn gelegd. De Liander-
afdelingen voor aanleg en onderhoud 
hebben verschillende computersystemen…

Maritza Helfferich uit Nieuw Sloten zet een 
leuke speurtocht uit door Sloten. Hoofdagent van 
het Politiebureautje Ben Meijer doet graag een 
duit in het zakje; voor jong én oud.

Juli

Nu het aantal corona-besmettingen fors terugloopt 
en veel mensen gevaccineerd zijn, mogen de 
maximaal 50 kerkgangers in de Sloterkerk  
(op 1,5 meter afstand van elkaar) weer uit volle 
borst meezingen met de gezangen en psalmen.

Op 2 juli wordt de brug in de Joris van den 
Berghweg genoemd naar de Oud Osdorpse Tinie 
Worm-de Boer, die in 2015 overleed. Die brug 
ligt pal naast het Over de Rand-terrein waar zij 
samen met Mia Kooter en vele anderen allerlei 
activiteiten organiseerde. Tinie’s echtgenoot 
Henk en portefeuillehouder van stadsdeel 
Nieuw-West Erik Bobeldijk onthullen samen het 
naambordje.

Corrie Loogman en Annette Beentjes geven een 
bijzondere presentatie in het Slotense 
Parochiehuis. Zij delen het hartverscheurende 
verhaal over de vier Slotense meisjes, die in 1939 
bij Castricum in zee verdronken.

Tegen gemaakte afspraken in en zonder enige 
vorm van inspraak staat de gemeente veel 
grotere en lawaaiige feesten toe op de 
Polderheuvel, de Tuinen van West, in Oud Osdorp. 
Op 3 juli trilt heel Oud Osdorp weer mee op de 
keiharde basdreunen van een dancefeest.  
Lees verder in het werkgroepenoverzicht.

Omwonenden van Schiphol hebben onder de 
naam de website vliegherrie.nl gelanceerd om 
geluids- en stankoverlast van Schiphol te melden. 
Dit meldpunt is, anders dan BAS, helemaal 
onafhankelijk én transparant.

Op 29 juli verhuist de Slotense brandspuit uit 
1880 naar Tuinpark V.A.T. waar hij zal worden 
opgeknapt. De verhuizing is loodzwaar. Als de 
brandspuit hersteld is, krijgt hij een eervolle plek 
meteen links naast de ingang. Tuinpark V.A.T. 
krijgt de brandspuit in bruikleen van de  
werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp.

Augustus

De ‘Vlindergroep Sloten’ constateert tevreden 
dat de gemeente overduidelijk de bermen anders 
is gaan beheren: “De bermen bloeien uitbundig 
en overal zweven hommels, bijen en vlinders van 
plant tot plant”. Hoe jammer dat ook kan 
aanvoelen, zo nu en dan maaien is zeker wel 
zinvol, zolang dat maar op het goede moment 
gebeurt en ongeveer een derde van de begroeiing 
blijft staan.
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De Japanse Duizendknoop woekert verder en 
verder in het landelijke gebied. Deze invasieve 
exoot verspreidt zich razendsnel, o.a. in  
De Oeverlanden, op het Sportpark Sloten,  
langs de Sloterweg en in de Slotense dorpskern. 
De gemeente staat machteloos en geeft bij de 
bestrijding prioriteit aan locaties waar de alles 
vernielende plant essentiële infrastructuur 
bedreigt. Later in het jaar blijkt uit onderzoek 
dat de eveneens geïmporteerde Japanse bladvlo 
veilig ter bestrijding kan worden ingezet.  
Het minuscule beestje verhongert nog liever dan 
inheemse Nederlandse planten te willen eten.

Het bankje op de landtong in De Oeverlanden, 
waar Bas van Wijk in 2020 werd vermoord, 
krijgt zijn naam. Initiatiefnemer de heer Banshi 
van restaurant Aquarius en de vereniging  
‘De Oeverlanden blijven!’: “Zo geven we deze 
tragedie een blijvende plek in De Oeverlanden. 
Een plek van herinnering met een prachtig 
uitzicht over het water.”

Wilde bijen-expert Hans Bootsma: “De Oeverlanden 
zijn zeer geschikt voor wilde bijen. Er worden 
hier nog steeds nieuwe soorten ontdekt, zoals de 
Grote Bladsnijder.”

De actiegroep Extinction Rebellion organiseert 
van 11 tot 15 augustus een klimaatkamp op een 
leegstaand kavel in de Lutkemeerpolder. 
Honderden mensen komen naar de polder om 
workshops, debatten en lezingen te volgen.

Een bezettingsactie van het bouwterrein op 
zaterdag wordt door de politie met veel machts-
vertoon na korte tijd beëindigd. Hierbij worden 
dertig mensen gearresteerd.

Op zaterdagochtend 21 augustus is het zoveelste 
ernstige verkeersongeluk op de Sloterweg een 
feit. De Politie over de toedracht: “De auto 
kwam vanaf de Vrije Geer met zeer hoge snelheid 
aanrijden. Redde de bochten op de smalle Ditlaar 
nét, maar daarna ging het mis. Toen de automo-
bilist op de Sloterweg weer éxtra vaart maakte, 
belandde hij na een spin aan de overkant van de 
Sloterweg in de sloot. Iedereen kwam gelukkig 
met de schrik vrij. Er waren op dat moment 
gelukkig geen passerende fietsers.”

Op 26 augustus bekrachtigt de gemeente de 
eerder gemaakte afspraken met Boerderij  
De Boterbloem in Oud Osdorp. Boerin Trijntje 
Hoogendam krijgt, samen met andere gebruikers, 
twee hectare landbouwgrond voor twee jaar tot 
haar beschikking. En daarnaast blijft de 
monumentale boomgaard van één hectare 
uiteraard behouden. Deze afspraken zijn door 
tussenkomst van de Amsterdamse Ombudsman 
tot stand gekomen. Als alle betrokkenen tevreden 
blijven over de samenwerking zoals deze nu loopt, 
wordt de huidige overeenkomst voor twee jaar 
omgezet in contracten die langer lopen.

September

Nu de gemeente Amsterdam het 
Schinkelkwartier wil gaan ‘ontwikkelen’, betekent 
dit een grote bedreiging voor de oude Slotense 
begraafplaats ‘Huis te Vraag’. De vrijwilligers 
van de ‘Stichting Huis te Vraag’ gaan er alles aan 
doen om de voorgestelde brute doorsnijding van 
dit goed bewaarde ‘paradijs op aarde’ te 
voorkomen.
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Op 2 september reikt gedeputeerde Monumenten 
Zita Pels van de provincie Noord-Holland de 
prijzen uit aan de winnaars van de schilderwedstrijd 
‘De geannexeerde gemeente Sloten, toen, nu en 
straks’ in de Molen van Sloten. Lees verder in het 
werkgroepenoverzicht. Dit is tevens het startsein 
van de jubileummaand vol activiteiten waarin de 
Molen van Sloten zijn dertig jarig bestaan viert. 
De lasershow op de molen trekt veel bekijks.  
De molen draait van 10 op 11 september  
(de exacte openingsdatum in 1991) dertig uur 
achter elkaar zijn rondjes. Dappere bezoekers 
begeven zich die nacht in de krochten van de 
werkende en krakende molen voor een spannende 
en romantische ‘Night Experience’. Van tevoren 
mag iedereen raden hoeveel omwentelingen de 
molen in die dertig uur gaat maken. De inzending 
van Lottie Frankfurther blijkt het dichtst bij het 
werkelijke aantal omwentelingen (8.668) en 
daarom wint zij een overnachting voor twee 
personen in de B&B van Molen De 1100 Roe. 
Tineke Stricker beantwoordt de vragen van de 
puzzeltocht het beste.

Guido en Tamar, zoon en dochter van  
P. Hans Frankfurther, die er samen met Ko Kuiper 
en vele anderen ervoor zorgde dat Sloten zijn 
molen terugkreeg, lossen de vang. Daarna gaat 
de molen dertig uur draaien.

I.v.m. met de 100-jarige Amsterdamse  
stadsuitbreiding en corona kiest ‘Monumenten en 
Archeologie’ van de gemeente ervoor om de 
‘buitengebieden’ tijdens het Open 
Monumentenweekend centraal te stellen. Het 
dorp Sloten is als Beschermd Dorpsgezicht dus 
een hoofdlocatie op 11 en 12 september.  
De zeven Slotense juniorgidsen (zie pagina 3) en 
de vrijwilligers van de monumentendagen 
verzorgen rondleidingen door het Beschermd 
Dorsgezicht. Het Politiebureautje trekt als altijd 
veel belangstellenden.

Slotenaar Es van Waveren rijdt die dag door 
Sloten met zijn prachtig opgeknapte A-Ford.  
Op de oude vrachtwagen zit zelfs nog het bordje 
van het Slotense carrosseriebedrijf van  
Piet van der Puij (vader van Gerrit).

Half september wordt onderzocht of uit de bodem 
van Oud Osdorp nieuwe energie om woningen te 
verwarmen gehaald kan worden. Op een rechte 
lijn dwars door de Osdorper Boven- en Binnenpolder 
wordt op dertig punten in de grond geboord.  
Hoe dieper je boort des te warmer het water wordt.

Sinds 14 september staat ‘Sloten’ – tussen 
Badhoevedorp en Amsterdam – dankzij Slotenaar 
Marc Makkes vermeld op de digitale Buienradar.

Op 17 september legt de gemeente voorkeursvariant 
2A voor bij de nieuwe inspraak over het veilig en 
autoluw maken van de Sloterweg (en omgeving). 
Lees verder in het werkgroepenoverzicht.

Op 18 september viert de 100 jarige speeltuin-
vereniging Sloten feest. De vrijwilligers die alles 
mogelijk maken worden door Jan Wich op de 
foto gezet.

De Fietsersbond laat weten “zeer verontrust te 
zijn over de veiligheid op de smalle dijkweg, de 
Osdorperweg. In de gemeentelijke Nota van 
Uitgangspunten staat het voorstel om van de 
Osdorperweg een 30 km-weg te maken met 
maximaal 6.000 auto’s per dag. 
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Dat is vergelijkbaar met de Sloterweg en een 
logische keuze voor deze belangrijke fietsroute. 
Maar vervolgens wil de gemeente wel alle 
adressen van twee kanten bereikbaar houden, 
waardoor het sluipverkeer blijft. En de zware, 
gevaarlijke vrachtwagens blijven welkom. 
Daarmee worden de uitgangspunten volstrekt 
ongeloofwaardig”, aldus de bezorgde Fietsersbond, 
die bezwaar aantekent bij de gemeente.

Het bestuur van de vereniging ‘De Oeverlanden 
blijven!’ gaat op 24 september naar de Raad van 
State: “De kapvergunningen voor de bomengroep 
langs het Jaagpad en de Oude Haagseweg 
moeten van tafel. Die zijn overbodig”, aldus de 
vereniging. Na afloop van de zitting is er 
vruchtbaar contact met de Amsterdamse 
ambtenaren, die toezeggen dat zij ongeacht de 
uitspraak zoveel mogelijk bomen zullen sparen. 
Op 29 december meldt de Raad van State dat de 
bomen gekapt mogen worden.

De bedreigde bomengroep langs de Oude Haagseweg.

De provincie Noord-Holland maakt bekend dat 
De Oeverlanden voortaan zowel onderdeel zijn 
van de Hoofdgroenstructuur De Groene AS als 
van de nieuwe Westeinderscheg. “Dit is de negende 
Amsterdamse scheg, zeg maar ‘spaak in het wiel’ 
rond Amsterdam, die de natuur tot diep in de stad 
laat doorlopen. Daarnaast meldt de provincie dat 
het wandelnetwerk Amstelland is geopend, waardoor 
de toegankelijkheid naar het gebied is verbeterd.

Hans Bootsma heeft 71 braakballen in de uilen-
broedkast in De Oeverlanden gevonden. “Ik weet 
bijna zeker dat deze afkomstig zijn van een kerkuil. 
Dat kan ik zien aan een ‘flink plakkaat witte 
vogelpoep’, die ik op het oprijlaantje van het depot 
in De Oeverlanden” aantrof. “Zijn poep is immers 
erg wit doordat hij veel kalk binnenkrijgt, omdat 
hij zijn prooien met beenderen en al verschalkt.”

Ter ere van Burendag wordt op 25 september 
vanaf het Over de Rand-terrein in Oud Osdorp een 
fietspuzzeltocht van twaalf kilometer uitgezet 
door het mooie landelijke gebied. Onderweg 
wordt de inwendige mens uiteraard niet vergeten.

Niemand maakt bezwaar tegen de door de 
provincie op 30 april gestarte aanwijzingsproce-
dure om van de originele molenromp uit 1847 
van de Molen van Sloten een provinciaal 
monument te maken. Daarom valt op  
29 september het officiële besluit: De molen is nu 
monument! Naast de monumentale waarde 
vervult de molen ook maatschappelijk een 
belangrijke rol. Dat de molen hier pas sinds 1991 
staat en een nieuwe onderbouw en kap kreeg,  
is niet leidend.

Beleidsadviseur Monumenten van de provincie 
Noord-Holland Ernst van der Kleij overhandigt 
het ‘schildje’ dat de status markeert persoonlijk 
aan molenaar Chris Smit.

Oktober

“Hoe bijzonder is dat? Het hout van de bankjes 
die ik hier mag onthullen, komt van de bomen die 
ook híer op de Slibveldenweg groeiden”, aldus 
portefeuillehouder Erik Bobeldijk op 15 oktober. 
Het hout is een schenking van de gemeente en de 
bewonersvereniging van de Tuinen van West en 
Oud Osdorper Ferry van der Laan regelden de rest.

Sloten staat op 29 oktober in het teken van 
Halloween. Aan het begin van de avond lopen 
100 kinderen mee in de spannende optocht door 
het verlichte dorp. 40 kinderen maken in de 
speeltuin mooie lantaarns en gaan later los 
tijdens de Dracula-disco in het speeltuingebouw.
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November

Begin november legt de gemeente vier – en toch 
maar geen vijf – wegversmallingen aan op de 
Oud Osdorpse Osdorperweg. In oktober “toverde 
de gemeente dit plan zomaar uit de hoge hoed”, 
aldus de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO).  
De KOO: “Dit is geen goede oplossing, omdat het 
racen zo niet wordt opgelost.” Lees verder in het 
werkgroepenverslag.

Op de Tom Schreursweg in Oud Osdorp wordt 
éénrichtingverkeer ingesteld. “Dit zorgt voor een 
waterbed-effect elders in Oud Osdorp. Het wordt 
hierdoor nóg onveiliger op de Osdorperweg.  
Wij missen nu de samenhang en een bredere kijk 
op de problemen.” aldus de KOO.

11 november: zingen voor snoep op Sloten.

De parkeerplaats bij de Sloterweg langs de 
Anderlechtlaan krijgt een hoogtebeperking.  
De gemeente besluit hiertoe omdat mensen, die 
hier in busjes en campers overnachten, te veel 
overlast veroorzaken. Op zondag 14 november 
wordt Sloten om 3 uur ‘s nachts opgeschrikt 
door een keiharde knal. Een auto geparkeerd op de 
Langsom vliegt in brand en er volgen meer knallen.

Na een welluidend orgelconcert ontvangt 
toporganist Jos van der Kooy (rechts op de foto) 
diezelfde middag uit handen van dominee 
Martijn van Leerdam in de Sloterkerk de eerste 
Slotense bieren: ‘Mirakel van Sloten’ en  
‘Slotens Troost’. Het bier is gebrouwen door de 
Slotense brouwerij De 7 Deugden.

Na twee breuken in de waterleidingen onder het 
asfalt van de Sloterweg, worden er ook twee 
gaslekken geconstateerd. Experts van Waternet 
verklaren dat deze breuken niet zijn ontstaan 
door overbelasting, maar dat ze toegeschreven 
kunnen worden aan ‘toeval’. Dat de gaspijpen 
ook breken komt volgens medewerkers van 
Liander “Doordat het ondersteunende zand –  
na de breuken in de waterleidingen – rond de 
gaspijp is weggespoeld.”

Op 16 november krijgt Sloten twee nieuwe 
gemeentelijke monumenten. Het gaat om de 
voormalige dorpspastorie van de Sloterkerk aan 
het adres Osdorperweg 24 en om de Villa 
‘Maupertuus’ aan het adres Sloterweg 782. 
Beide panden zijn beeldbepalend en onderstrepen 
de unieke en veelzijdige bebouwing van Sloten.

De Tom Schreursweg tussen Joris van den Berghweg 
en Nico Broekuysenweg in Oud Osdorp krijgt 
gedurende drie maanden groot onderhoud. 
Richting Geuzenveld komt een inrijverbod voor 
auto’s en er komen fietssuggestiestroken en 
voetpaden.
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De gemeente organiseert op 23 november voor 
de tweede keer een zogenaamde ‘dialoogtafel’ 
over het evenementenbeleid op de Oud Osdorpse 
‘Polderheuvel’. Lees verder in het werkgroepen-
overzicht.

December

Actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’ ontdekt eind mei 
dat Ahold mogelijk een distributiecentrum voor 
Albert Heijn in de polder wil gaan bouwen.  
De actiegroep organiseert daarna een half jaar 
lang demonstraties en blokkades bij AH-filialen 
en het hoofdkantoor met de boodschap:  
“AH has to go!” Niemand weet of het met deze 
weerstand te maken heeft, maar op 26 november 
maakt Ahold bekend zich zeker niet te gaan 
vestigen in de Lutkemeerpolder. Op 1 december 
wordt er daarom feest gevierd bij de Stopera. 
Actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’ lanceert dan zijn 
actieplan: “Nu er echt geen belangstellenden 
meer zijn om te bouwen in de polder, kunnen alle 
43 hectares van de polder weer gebruikt worden 
voor biologische landbouw.” GroenLinks-
wethouder Marieke van Doorninck beweert 
echter dat er nog wél een andere belangstellende 
is die zich in de Lutkemeerpolder wil vestigen. 

Volgens ‘Behoud Lutkemeer’ en enkele gemeente-
raadsleden verdraait de wethouder de feiten: 
“Het door haar genoemde Bouwbedrijf 
Thunnissen is zeker geen belangstellend bedrijf 
om grond te kopen, maar het is alleen maar de 
rechtsopvolger van SEKU BV, de projectontwik-
kelaar die met de grond wil speculeren.”  
Een groot medicijnenmagazijn gaat zich vestigen 
op het ándere deel van de Lutkemeerpolder en 
níet op de betwiste 43 hectare landbouwgrond 
aan de westkant van de Lutkemeerweg.

Op 2 december neemt de gemeenteraad de 
‘Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden’ 
aan. 

Hierin staat aan de hand van zeven uitgangs-
punten hoe het gebied er in 2040 uit kan komen 
te zien. De vereniging ‘De Oeverlanden blijven!’ 
spreekt over een “verheugende gebeurtenis die 
het beheer van het gebied, dat tot nu toe met 
weinig middelen door vrijwilligers werd uitge-
voerd, een boost gaat geven. Maar we zullen 
nauwlettend de vinger aan de pols houden en 
willen zeker een rol blijven spelen in het beheer.”

“Zou het niet mooi zijn als er op Sloten een 
fysieke herinnering komt aan de annexatie van de 
gemeente Sloten in 1921?”, vraagt voormalig 
dorpsraadlid Guido Frankfurther zich af. Hij zet 
een actie op en in korte tijd hebben meer dan 40 
particulieren en bedrijven voldoende bijgedragen 
aan de gedenksteen. Het is de bedoeling dat 
burgemeester Femke Halsema en dorpsraadvoor-
zitter Sjoerd Jaasma de steen gaan onthullen. 
Door corona is de agenda van de burgemeester 
echter zo vol dat dit in 2021 helaas niet lukt.

De gemeente wil van boerderij ‘De Bijweg’ aan de 
Sloterweg 734 geen gemeentelijk monument 
maken. De Dorpsraad wil dat wel, omdat die 
status sloop voorkomt. Zo kan een van de laatste 
stukjes cultuurhistorisch erfgoed aan de 
Sloterweg behouden blijven. Eind december 
verliest de Dorpsraad deze zaak bij de rechter, 
maar het pand blijft tóch behouden. 

Dorpsraadlid Piet Renooy: “De gemeente geeft 
aan de boerderij nu wél de status ‘Orde 2’. 
Daardoor wordt-ie niet gesloopt! Iedereen blij.”.

De gemeente legt toch een tijdelijk fietspad – 
speciaal voor jonge hockeyers – aan op 
Sportpark Sloten, maar er hoeven nu geen 
bomen meer voor te worden gekapt. Als de 
Sloterweg volgend jaar veilig is voor fietsers, 
wordt dit fietspad meteen weer verwijderd.

De Speeltuin Sloten krijgt 30.000 euro voor een 
nieuw speelkasteel, omdat heel veel bewoners van 
Sloten, Nieuw Sloten en De Aker hun project 
steunden bij de verdeling van het buurtbudget.  
Dit nieuwe speelkasteel wordt komend voorjaar 
geplaatst. Dan is de speeltuin alweer een plek rijker 
waar valide en invalide kinderen en ouders samen 
kunnen spelen. Zo krijgt de dit jaar 100-jarige 
speeltuin nog een geweldig verjaardagscadeau.
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Het DB van stadsdeel Nieuw-West wijst op  
7 december de voormalige landarbeiderswoningen 
Sloterweg 833 en 837 aan als gemeentelijk 
monument. Vanwege hun zeldzaamheidswaarde, 
maar ook wegens hun stedenbouwkundige en 
cultuurhistorische waarde als kleinschalige arbeiders -
woningen in een historisch, landelijk bebouwingslint. 

In de stille nacht van 9 op 10 december klinkt 
om 1.54 uur plotseling onophoudelijk het heldere 
en harde klokgelui van de Sloterkerk. “Wat is er aan 
de hand?”, “Is de Ringvaardijk doorgebroken?”, 
“Een boodschap van het Hogere”? Na een half 
uur komt kerkbeheerder Dick Langendoen het 
dorp uit zijn lijden verlossen. Een schakelaar is 
vermoedelijk de boosdoener.

Aan de Slimmeweg op Sloten opent de Kledingbank 
Amsterdam West op 10 december zijn deuren. 
Klanten van de Voedselbank met een Stadspas 
krijgen de tweedehands kleding gratis. Dat is mogelijk 
dankzij subsidies en de inkomsten uit kleding-
verkoop aan degenen die meer te besteden hebben.

De gemeente Amsterdam laat weten dat er 
binnen het geldende beleid geen zonnepanelen en 
zonnecollectoren aangebracht mogen worden op 
panden met de gemeentelijke monumentenstatus. 
Binnen het Beschermd Dorpsgezicht Sloten 
mogen op andere panden alleen panelen en 
collectoren – die niet zichtbaar zijn vanaf de 
openbare ruimte – worden bevestigd. Degenen 
die zonder vergunning wel al panelen op hun 
panden hebben aangebracht, kunnen voor advies 
contact opnemen met de gemeente.

Een lege Sloterkerk tijdens de Kerstnachtdienst 
o.l.v. dominee Martijn van Leerdam. David Schlaffke 
en Andrea Fleck verzorgen de muziek.

Dankzij Sjoerd Jaasma van de Dorpsraad en 
Willem van Klooster staat er weer een mooie 
kerstboom op het Dorsplein. Nu de kerstbijeen-
komst op het Dorpsplein niet kan doorgaan, biedt 
de Dorpsraad aan alle bewoners en vrijwilligers 
een kalender aan met historische afbeeldingen 
van Sloten en Oud Osdorp.

Aangezien er maar liefst 450 uitgebreide 
zienswijzen over de toekomst van het verkeer op 
de Sloterweg zijn ingediend, lukt het de project-
groep niet om de inspraak hierover – zoals 
afgesproken – in december af te ronden.  
“We verkiezen een solide en zorgvuldig inspraak-
traject boven snelheid”, aldus omgevingsmanager 
Bernard Kroeger. Op 14 december spreekt het 
College van Burgemeester en Wethouders zijn 
voorkeur uit voor variant 2A om de Sloterweg 
verkeersveilig te maken en bereikbaar te houden. 

Dit besluit ligt in januari 2022 op tafel tijdens de 
inspraakavond van de raadscommissie Mobiliteit, 
Luchtkwaliteit en Water (MLW). Naar verwach-
ting neemt de gemeenteraad spoedig daarna het 
besluit. De uitvoering van het plan staat gepland 
voor na de zomer van 2022. De dood van poes 
Molly eind december, die op de Vrije Geer werd 
aangereden door racend sluipverkeer naar de A4, 
onderstreept eens temeer de urgentie van deze 
maatregelen. Lees verder in het werkgroepen-
overzicht.

En zo ronden we het jaar vol verwachting af. 
Hopend op een nieuw jaar waarin de lokale 
politiek met (nog meer) zorgvuldigheid omgaat 
met het landelijke gebied en waarin alle 
coronabeperkingen zo snel mogelijk verdwijnen… 
Er is zóveel in 2021 gebeurd dat dit  
jaaroverzicht niet compleet is. De informatie op 
de website slotenoudosdorp.nl is een stuk vollediger.
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Jaaroverzicht Werkgroepen, voor meer 
informatie zie: www.slotenoudosdorp.nl

Werkgroep/Klankbordgroep/ 
Buurtgroep Oud Osdorp

VERKEER OSDORPERWEG
De Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en 
Halfweg is een zeer oude en smalle veendijk met 
alleen aan de Ookmeerwegzijde een apart 
fietspad en alleen middenin het lintdorp een klein 
stukje voetpad. De Klankbordgroep Oud Osdorp 
(KOO) blijft zich – ondanks het soms wel 
hopeloze karakter van de materie – inzetten om 
de veiligheid op deze overbelaste en levensgevaar-
lijke smalle racebaan te verbeteren. Hiervoor dient:
• het aantal verkeersbewegingen drastisch 

omlaag gebracht te worden, omdat de weg 
alleen bedoeld is voor bestemmingsverkeer, 
oftewel beschouwd moet worden als een 
‘erfontsluitingsweg’ en dus geen doorgaande 
route is;

• het vrachtwagenverbod (voor te brede en te 
zware wagens) dat al sinds 1963 van kracht is, 
maar waarvan de gemeente het verkeersbesluit 
plotseling kwijt lijkt te zijn, gehandhaafd te 
worden;

• ingericht te worden als een 30 km-zone met 
adequate handhaving daarop;

• in zijn geheel een stevige opknapbeurt te 
krijgen, die vooral de fietsveiligheid verbetert.

Fietsveiligheid centraal
De Osdorperweg is deels Plusnet en deels 
Hoofdnet Fiets. Toch is de weg onveilig en wordt 
er niet gehandhaafd. Al decennia is duidelijk dat 
er tegenstrijdige belangen tussen ondernemers en 
bewoners spelen, maar de gemeente stelt de 
(fiets)veiligheid nog altijd niet centraal.  
Telkens weer schuift men echte oplossingen op de 
lange baan, stelt men nieuwe overleggroepen in 
en kiest men voor dure tijdelijke noodoplossingen. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor:
• het tijdelijk opknappen van een deel van het 

voetpad dat al na een week begon af te 
brokkelen;

• de tijdelijke aanleg van vijf (uiteindelijk maar 
vier) nieuwe wegversmallingen op de  
Osdorperweg die de veiligheid zouden moeten 
verhogen, maar zeker voor de zwakkere 
verkeersdeelnemers gevaarlijke situaties 
opleveren;

• de definitieve instelling van eenrichtings-
verkeer op een deel van de Tom Schreursweg, 
zonder eerst te bekijken welke gevolgen dat 
heeft voor het verkeersbeeld elders in het 
gebied, zoals op een deel van de Osdorperweg. 
En dat terwijl de simpele (tijdelijke) oplossing: 
snelheidscontrole met behulp van camera’s 
morgen al te realiseren is.

Het voetpad langs een klein deel van de Osdorperweg 
werd in juni in recordtempo aangelegd. In december 
meldde de gemeente dat dit pad nu al weer 
vernieuwd moet worden.

Net als op de Sloterweg?
Het huidige collegebeleid leidde ertoe dat de zeer 
vergelijkbare problematiek op de Sloterweg nu 
eindelijk wordt opgelost. “Dan is het toch niet 
meer dan logisch dat eenzelfde besluit ook voor 
de Osdorperweg genomen kan worden”, laat de 
immer optimistische KOO weten. Ondertussen 
heeft de gemeente laten weten dat het broodnodige, 
steeds maar weer uitgestelde groot onderhoud 
aan (een deel van) de weg op zijn vroegst nu in 
februari 2022 van start gaat. Gaat het dan om 
een verbreding van de weg? Niet als het aan de 
bewoners en de KOO ligt.

BESTEMMINGSPLAN
Bewoners van Oud Osdorp hebben zich verenigd 
in de ‘Buurtgroep Oud Osdorp’ en hebben sinds 
begin 2021 tevergeefs geprobeerd woningbouw 
op de oude begraafplaats tegen te houden.  
De gemeente heeft deze zaak bij de rechter 
gewonnen. De prangende vraag blijft: “Waarom 
staat de gemeente in vredesnaam de bouw van 
deze veel te hoge woningen bij de monumentale 
begraafplaats toe, terwijl dat niet hoeft?” 
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De buurtgroep is bang dat, nu dit bouwplan 
wordt goedgekeurd, dit de deur wagenwijd openzet 
voor andere projectontwikkelaars om nu nog 
open percelen langs de Osdorperweg vol te bouwen. 
Dat is volgens hen het begin van het einde van 
het nu nog open landschap van Oud Osdorp.

Open zicht op het achterland behouden.

EVENEMENTENBELEID POLDERHEUVEL
Door corona kon er in 2021 gelukkig slechts  
één groot evenement georganiseerd worden.  
Het ‘Chin Chin Festival’ veroorzaakte wel meteen 
weer de gebruikelijke ernstige overlast van 
kabaal en verkeersoverlast.

Polderheuvel kreeg zomaar andere classificatie
In 2020 had de gemeente zonder enig overleg of 
inspraak de ‘Polderheuvel’ in Oud Osdorp zomaar 
opgewaardeerd tot een geschikte locatie voor 
grootschalige dance-evenementen. Na heftig 
verzet tegen dit ondemocratische besluit besloot 
de burgemeester in 2021 een ‘dialoogtafel’ 
hierover in te stellen. Naast omwonenden 
uit Halfweg, Geuzenveld, (Oud) Osdorp, namen de 
volkstuinders, de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp 
en de Vereniging ‘GeenN1’ aan dit overleg deel.

Dialoogtafel september zonder open discussie
De gemeente deed tijdens het eerste overleg  
op 2 september net alsof al vaststond dat 
grootschalige dance-evenementen op de 
Polderheuvel überhaupt toegestaan moesten 
worden. 

Daarbij ging de gemeente geheel voorbij aan de 
functie van de Tuinen van West, zoals deze in het 
verleden is vastgelegd. De gemeente bleek niet de 
intentie te hebben om bewoners te laten “meepraten 
over het gebruik en de invulling van het gebied”.

Dialoogtafel november: 
Bewoners bepalen agenda zelf
Dankzij teamwork en een gedegen voorbereiding 
lukte het de bewoners en de vertegenwoordigende 
participanten om op 23 november twee andere 
onderwerpen centraal te stellen:
1. In het belang van een aantrekkelijke woon- en 

leefomgeving moet de dialoogtafel gaan over 
de toekomst van de Polderheuvel in de breedst 
mogelijk zin. Het gebied moet vooral het hele 
jaar door – met passende evenementen – een 
trekpleister worden voor omwonenden en niet 
gedurende 330 dagen per jaar praktisch 
onbenut blijven. Bedoeld worden kleinschalige, 
duurzame evenementen die passen binnen de 
filosofie van de ‘Tuinen van West’, zodat de 
ondernemers hier ook goed op kunnen inspelen.

2. Er moet voortaan sprake zijn van een 
robuuste dialoogtafel, waarbij burger-
participatie serieus wordt genomen. Transparant 
en evenwichtig, met de nieuwe omgevingswet 
als leidraad.

Huiswerk voor de gemeente
Verdere uitwerking van de plannen rond groot-
schalige evenementen werd door de ‘bewoners’  
terzijde gelegd en verschoven naar vervolgoverleg. 
Afgesproken is dat de dialoogtafel nu de vorm 
van een serieuze burgerparticipatie krijgt,  
zoals bepaald in de nieuwe Omgevingswet.

OVER DE RAND
Al in 2020 haalden Hettty Worm-Kuijper en 
dorpsraadlid Gerrit Oostendorp een prachtige 
gemeentelijke subsidie van € 85.000,- binnen 
voor het Over de Rand-terrein. Dit bedrag is 
bestemd voor de inrichting van de nieuwe 
speeltuin op het terrein op de hoek Osdorperweg/
Joris van den Berghweg. Daarna waren er telkens 
nieuwe projectleiders, maar is er niets gebeurd. 
De subsidie staat gereserveerd op een rekening 
van de gemeente. Wat wel gebeurde, is dat 
Liander zonder enig overleg van plan was om een 
grote elektriciteitsunit (2,5 x 2,5 x 1,5 meter) 
op het speelterrein te plaatsen. Eind 2021 vroeg 
Hetty hiervoor aandacht bij de stadsdeelpolitici.
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Werkgroep Sloten

VERKEER
2021 stond voor de werkgroep grotendeels in het 
teken van de hernieuwde inspraak over het 
verkeersveilig maken van de Sloterweg. 
Aangezien bewoners van omliggende wijken in 
Nieuw-West (Osdorp en De Aker) en 
Badhoevedorpers van mening waren dat zij 
onvoldoende bij het voortraject van deze 
planvorming waren betrokken, heeft de gemeente 
het hele inspraaktraject opnieuw doorlopen.  
De gemeenteraad stelde – samen met wethouder 
Egbert de Vries – van tevoren wél al vast dat de 
te kiezen voorkeursvariant aan deze randvoor-
waarden zou moeten voldoen.
• De gehele Sloterweg Hoofdnet Fiets  

(straks Plusnet Fiets) zou blijven.
• Er per etmaal maximaal 6.000 voertuigen  

(in twee richtingen) over de weg mogen rijden.
• Maatregelen op de Sloterweg niet mogen 

leiden tot verhoging van de verkeersbelasting 
op de doorgaande wegen in Nieuw Sloten.

Of, zoals de wethouder het verwoordde in de 
gemeenteraad: “We gaan hoe dan ook iets met 
de Sloterweg doen dat leidt tot minder verkeer. 
Het kan niet anders dan dat dit pijn gaat doen bij 
verschillende groepen, maar de huidige verkeers-
belasting is op deze smalle dijkweg,  
die Hoofdnet Fiets is, is onverantwoord.”

Met de bedoeling de veiligheid op de Sloterweg 
te vergroten, legde de gemeente in april zeven 
drempels op de veendijk. Deze veroorzaakten 
echter enorme trillingen en daarmee scheuren in 
woningen. De gemeente heeft de drempels toen 
maar weer snel laten verwijderen.

Voorkeursvariant 2A
De meerderheid van de stadsdeelcommissie en 
het College van B&W schaarden zich respectie-
velijk in oktober en in december achter variant 
2A om de Sloterweg verkeersveilig te maken. 

Dat betekent dat:
• Alle adressen in (Nieuw) Sloten voor iedereen 

bereikbaar blijven.
• De hele Sloterweg en de beide poten van de 

Laan van Vlaanderen door Nieuw Sloten 
worden afgesloten voor doorgaand verkeer 
middels vier elektronische ‘knips’, waar 
camera’s de kentekens van alle passerende 
voertuigen registeren.

• Eigenaren van auto’s die in (Nieuw) Sloten 
geregistreerd staan, krijgen voor de dichtstbij-
zijnde knip een ontheffing.

• Doorgaand verkeer wordt via het Hoofdnet 
Auto (Baden Powellweg, Plesmanlaan, Johan 
Huizingalaan) naar de rijkswegen A4, A9 en 
A10 geleid.

• Op de Plesmanlaan en Langsom tussen de 
Sloterbrug en de rotonde wordt 30 km/uur 
ingesteld.

• Een jaar na invoering zal dit verkeersplan 
geëvalueerd worden. Tussentijds worden 
eventuele knelpunten voor het doorgaande 
verkeer meteen al aangepakt.

Uitstel verkeersbesluit
Aangezien de gemeente zóveel (450) veelal 
uitgebreide reacties op de concept nota van 
uitgangspunten heeft ontvangen, had de 
gemeente meer tijd nodig om alle reacties 
zorgvuldig te beantwoorden. Vermoedelijk hakt 
de gemeenteraad in januari 2022 de knoop door. 
In dat geval zal de uitvoering van de gekozen 
oplossing naar verwachting na de zomer van 
2022 kunnen worden ingevoerd.

Tijdelijke maatregelen Sloterweg
Eind 2021 heeft de gemeente nog altijd niet het 
afgesproken pakket tijdelijke maatregelen op de 
Sloterweg, Ditlaar en Vrije Geer ingevoerd. 
Hierdoor blijft de Sloterweg – zolang hier nog 
ongeveer 16.000 voertuigen per etmaal rijden 
– erg gevaarlijk voor fietsers. De herprofilering 
van de kruising Vrije Geer/Ditlaar zorgt wel voor 
verbetering. 
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Sloterbrug
Daarnaast houden ook de plannen rond de 
vernieuwing van de Sloterbrug de gemoederen 
flink bezig. Wethouder De Vries: “Bij de te kiezen 
oplossing voor de Sloterbrug moet ervan 
uitgegaan worden dat er straks minder verkeer 
over de Sloterweg rijdt. Dat is dus automatisch 
al een randvoorwaarde.” Ook de Dorpsraad van 
Badhoevedorp houdt zich intensief met de 
Sloterbrug bezig en vraagt zich af of het niet 
beter is om al toekomstige doorgaande verkeer 
om het dorp heen te leiden en niet er dóórheen. 
Eind november nam de gemeenteraad van de 
Haarlemmermeer een motie aan die het College 
oproept om met alternatieve scenario’s voor de 
Sloterbrug te komen ten opzichte van de huidige 
plannen. Aan beide kanten van de Ringvaart 
wordt zo geprobeerd om de oude belofte, dat de 
Sloterbrug er voor bestemmingsverkeer (en niet 
voor doorgaand verkeer) is, te verwezenlijken.

BOUWPROJECTEN

Bij zes bouwprojecten waren in 2021 
ontwikkelingen:

Hotel Akersluis 8
Er is inmiddels een vergunning verleend om op de 
plek waar vroeger restaurant Syriana stond een 
hotel te bouwen. Het in 2021 aangepaste 
gemeentelijke hotelbeleid is hier niet van toepassing.

Bakkerswinkel op het Sloterpleintje
De vergunningaanvraag voor het realiseren van 
een bakkerswinkel en een rug-aan-rug kiosk 
loopt nog. Anders dan eerst zijn dit nu ‘detail-
handel-aanvragen’ en geen ‘horeca-aanvragen’. 
De bakkerswinkel zou aan de noordoostkant van 
het pleintje moeten komen, met de rug naar de 
toegangsweg naar het benzinestation en de 
wasstraat. In de huidige vergunningsaanvraag is 
alleen sprake van een aanvraag voor het 
bouwwerk en niet voor een terras. De inspraak 
hierover is in 2021 nog niet begonnen.

Vijf woningen Gerrit van der Puijstraat
Een projectontwikkelaar wil in de Gerrit van der 
Puijstraat vijf geschakelde woningen bouwen op 
de plek waar nu nog oude schuren staan. Volgens 
de Dorpsraad, de werkgroep Sloten en de 
omwonenden zijn de nieuwbouwplannen strijdig 
met het bestemmingsplan en de regels van de 
Cultuurhistorische Verkenning. 

Bij het ter perse gaan van deze gids was er nog 
geen uitspraak van de bezwaarschriftencommissie.

Acht woningen op locatie voormalige garage 
Kuykhoven
In het najaar van 2021 hebben alle omwonenden 
van deze kavel bezwaar ingediend tegen het 
bouwplan voor acht woningen: “Rondom zijn álle 
huizen slechts twee verdiepingen hoog (begane 
grond en puntdak). Waarom geldt dat dan niet 
voor deze woningen die notabene zeer zichtbaar 
in het hart van het Beschermde Dorpsgezicht 
staan? Zo verdwijnt het daglicht uit onze lage 
huizen. Die afwijkende hoogte leidt visueel tot 
een ‘dorp in een dorp’ en is strijdig met het 
bestemmingsplan en de cultuurhistorische 
verkenning.”

Toen de garage er nog stond, lag er één hoog 
punt midden op de kavel. Nu wil de projectont-
wikkelaar dat hoogste punt op de hele kavel – 
ook aan de randen – toepassen.

Sloterweg 842: vier woningen
Een projectontwikkelaar wil op de kavel 
‘Sloterweg 842’, waar nu nog één vrijstaande 
woning staat, vier woningen bouwen. “Dat is 
strijdig met het bestemmingsplan én met het 
vorig jaar verschenen Sloterweg-rapport van 
experts. Deze experts geven aan dat de gemeente 
de cultuurhistorische waarden van (de bebouwing 
langs) de Sloterweg eindelijk serieus moet gaan 
beschermen. Dat wordt dus een inkoppertje”, 
dacht de Dorpsraad optimistisch. Niet dus.

Sloterweg nabij 715: zelfbouw-locatie C
Eind 2021 is de gemeente begonnen de kavels 
bouwrijp te maken. Als de woningontwerpen van 
de ‘zelfbouwers’ zijn goedgekeurd en de bouwver-
gunningen zijn verleend, wordt de grond aan hen 
overgedragen en kan de bouw beginnen.
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Werkgroep Woonschepen Overleg 
Osdorp Sloten (WOOS)

Verkeer
De steeds grotere verkeersstromen via de 
Sloterbrug en de Sloterweg hebben ook op de 
woonbootbewoners grote impact. Het WOOS: “Wij 
zagen dat de ontwikkelingen ertoe leidden dat 
verschillende groepen tegenover elkaar kwamen te 
staan in plaats van dat er in gezamenlijkheid naar 
een oplossing gekeken werd. Als WOOS konden en 
wilden we ons niet achter één plan scharen.  
Onze leden wonen immers verspreid langs de 
dijken en hebben daardoor verschillende belangen. 
Leefbaarheid, veiligheid maar ook de bereikbaar-
heid van onze boten zijn onze prioriteit.”

Overlast op parkeerterreinen
De overlast op het voormalig parkeerterrein van 
Xenios en op het parkeerterrein aan de Akersluis 
is een punt van zorg. In de avond en nacht 
verzamelen zich hier mensen die met harde 
muziek, lachgas en afval overlast veroorzaken. 
Het is nog niet gelukt om tot een afdoende 
oplossing te komen met politie en gemeente.

Overlast op water
Ook is er deze zomer veel overlast geweest van te 
hard varende bootjes en jetski’s. En er was vaak 
sprake van harde muziek vanaf het water. Het 
WOOS gaat samenwerken met de ‘woonbootcoalitie’ 
die hierover voor de hele stad met de gemeente 
en politiek in gesprek gaat.

Uitje
Het WOOS verzorgt elk jaar voor haar leden een 
gezellige bijeenkomst inclusief ALV. Dit jaar was 
dat in de buitenlucht bij Brouwerij De 7 Deugden.  
Via een nieuwsbrief wordt contact gehouden met 
de leden.

Werkgroep Sloten Schoner
De werkgroep komt in wisselende samenstelling 
wekelijks bijeen in het Dorpshuis. Na afloop van 
het vuilruimen praten de prikkers samen nog na. 
De leden blijven zich erover verbazen hoe 
ontzettend veel zwerfafval er iedere week weer in 
en rond Sloten wordt gevonden. Zes locaties 
blijven chronisch ernstig vervuild:
• De beide afvalpunten op de hoek Sloterweg / 

Slimmeweg en hoek Osdorperweg / Vrije Geer.
• De Slimmeweg (en de berm langs de sloot).
• De parkeerterreinen langs de Ringvaartdijk, 

de Akersluis en de Sloterweg (bij het sportpark).

Werkgroep Historie
Ook dit jaar verwierf de werkgroep weer 
bijzonder materiaal dat geschonken werd door 
(familie van oud-) bewoners. De werkgroep 
ontving in 2021 meer informatieverzoeken dan 
gebruikelijk. Mogelijk komt dat doordat mensen 
door corona langer en vaker thuis waren en meer 
tijd hadden. De werkgroep beantwoordt alle 
vragen naar beste kunnen en zorgvuldig. Op de 
website slotenoudosdorp.nl is een aantal nieuwe 
historische artikelen geplaatst over: de geschiedenis 
van de Nieuwe Meer en de Riekerpolder,  
de annexatie in 1921, herinneringen aan de 
jubilerende Speeltuin Sloten, het Wees- en 
Armenhuis en over Huis te Vraag, dat bedreigd 
wordt door gemeentelijke plannen. De film  
‘De slag om het Weilandje Vrije Geer’ ging alsnog 
in première. Actievoerder van toen en initiatief-
nemer van de film Tamar Frankfurther  
overhandigde op 28 september de documentaire 
symbolisch als ‘nieuw gemeentelijk participatie-
instrument’ aan wethouder Rutger Groot 
Wassink. De film blijft te zien via de website 
geheugenvanwest.amsterdam.

Aangezien de Molen van Sloten het pand van het 
Kuiperijmuseum ging verhuren, was het nodig om 
het hele archief terug te verhuizen naar het 
Dorpshuis Sloten. Het archief kreeg een nieuwe 
plek op het podium. 
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OUD OSDORP 
In de twaalfde eeuw moet Oud Osdorp zijn ontstaan als Oostdorp. De inwoners leefden van visvangst, 
veeteelt, turf- en rietcultuur. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw werd dit gebied aangeduid als 
Osdorp. Toen bouwde de gemeente Amsterdam een tuinstad, die ook de naam “Osdorp” kreeg. Om 
verwarring te voorkomen, leek het juist het oorspronkelijke dorp ter onderscheiding van een voorvoegsel 
te voorzien. Dwars door Oud Osdorp heen, van Sloten via tuinstad Osdorp tot aan Halfweg, loopt de 
Osdorperweg. Vroeger een fraai ononderbroken route; tegenwoordig op een aantal plaatsen doorsneden.
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SLOTEN 
Van wanneer Sloten precies dateert is niet bekend, maar tussen 993 en 1049 heeft een monnik op een 
open plek in een oud gebedenboek de kerkjes van Holland genoteerd, die eigendom waren van het 
Klooster Echternach, nu in Luxemburg. Onder die namen bevonden zich Spirnerewalt (Spaarnwoude), 
Ascmanadelft (Assendelft) en Sloton (Sloten). Van 1816 tot 1921 maakte Sloten deel uit van de 
zelfstandige gemeente Sloten (met Sloterdijk, Osdorp en Vrije Geer). Daarna werd deze gemeente 
Amsterdams grondgebied. Buiten de oude dorpskern liggen tegenwoordig sportparken, volkstuinen en 
de woonwijken Nieuw Sloten en De Aker.
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100 jaar geannexeerd
In 2021 stond centraal dat de uitgestrekte 
gemeente Sloten honderd jaar geleden werd 
geannexeerd door Amsterdam. In samenwerking 
met Ons Amsterdam participeerde de werkgroep 
in de website annexaties1921.nl. De werkgroep 
gaf tevens een derde (en laatste) deel in de 
folderserie uit. Deze keer met als titel ‘Fietsen 
door de voormalige gemeente Sloten’. Wie de  
30 km-lange fietstocht (in delen aflegt) wordt 
onderweg gewezen op nog aanwezige stille 
getuigen aan de toenmalige landbouwgemeente. 
De folder is zowel in druk als digitaal via de 
website beschikbaar. De werkgroep organiseerde 
een schilderwedstrijd waarbij 18 kunstenaars  
(in 24 werken) hun visie gaven op de voormalige 
gemeente Sloten in het verleden, het heden en/of 
in de toekomst. De kunstwerken zijn blijvend te 
zien op geheugenvanwest.nl. 

Winnaars van de schilderwedstrijd. V.l.n.r.: 
Gedeputeerde Zita Pels, Gerrie Bevers (3e prijs), 
Slotenaar Marlon Barlag (2e prijs) en  
1e prijs-winnaar Saskia Lensink.

Werkgroep Culturele Activiteiten
Ook in 2021 kon de traditionele Dodenherdenking 
op de Osdorperweg weer niet doorgaan i.v.m.  
de ingestelde corona-beperkingen. 

Een klein gezelschap van Ray Kentie namens de 
Dorpsraad en Ronald Mauer van het stadsdeel 
kwam op 4 mei wel naar het monument om in stilte 
bloemen te leggen. Zonder toespraken. Er klonk 
geen Taptoe en het Wilhelmus werd niet gezongen.

Beheergroep Natuurpark Vrije Geer
Anders dan in 2020 was het – onder strikte 
voorwaarden – wél toegestaan voor de grote 
groep vrijwilligers om te helpen bij het beheer 
van het park. Zie ook pagina 33 in deze gids.

Eigenwijs schaap
Op het land – dat niet openbaar toegankelijk is – 
stond nog steeds één schaap, de eigenwijze dame 
die niet met de groep mee op stal wilde. Beheerders 
Ruud Lutterlof en Marina den Ouden hebben haar 
dagelijks bijgevoerd en ze bleek het gelukkig prima 
te redden. Later in het jaar heeft de schapenboer 
Ton er drie schaapjes bijgezet en in september zijn 
ze allemaal, ook deze eigenwijze wolbaal, meege-
gaan naar een ander stuk land. Er is een nieuw hek 
geplaatst bij het schapenland. Helaas is dit terrein, 
ondanks toezeggingen, nog steeds niet door derden 
gemaaid en afgeruimd. Het is van groot ecologisch 
belang dat dit ieder jaar tussen half oktober en half 
november voor 2/3 gemaaid wordt.

Twee jonge ooievaars geringd
Terwijl het ooievaarspaar zijn eieren uitbroedde, 
was er veel belangstelling voor de andere 
ooievaarspalen. Op een gegeven moment waren 
er maar liefst acht ooievaars met interesse voor 
de hoge nesten. ‘Onze’ ooievaarspapa heeft ze 
uiteindelijk allemaal verjaagd, helaas. Op 15 juni 
zijn twee jonge ooievaars geringd, een prima 
score, daar er dit jaar door het natte en koude 
voorjaar veel nesten verloren zijn gegaan.

Gebied ontwikkelt zich goed
De natuur profiteerde van het natte voorjaar, er 
stonden heel veel echte koekoeksbloemen. De 
koekoek liet zich trouwens ook goed zien. Het vele 
maaien en hooien werpt vruchten af: er springen 
steeds meer kikkertjes rond en er bloeien steeds 
meer kruiden. De fruitbomen op het park 
produceerden dit jaar veel pruimen en weinig 
peren. Op camerabeelden, die zijn gemaakt omdat 
er ganzenresten werden gevonden, stond de dader: 
Een vos doet regelmatig een rondje schapenland. 
Verder zijn de blauwborst, watersnippen,  
rietzangers en karekieten waargenomen.  
Er is ook een jonge bunzing gevonden (en met de 
Dierenambulance meegegeven, want ondervoed).
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Voormalig beheerder Henk Damen overleden
De beheergroep Natuurpark Vrije Geer werd 
opgeschrikt door het verdrietige nieuws dat 
voormalig beheerder van het park Henk Damen (63) 
op 15 juni thuis is overleden aan Long Covid.

Werkgroep Publiciteit

Start digitale Nieuwsbrief
Na 43 jaar publiceerde de werkgroep Publiciteit 
op 3 februari zijn laatste (2.090-ste) Rubriek 
Sloten-Oud Osdorp in de Westerpost. De nieuwe 
eigenaren van de huis-aan-huiskrant boden de 
redactie geen vrijheid meer om zelf te bepalen 
wat er wanneer in onze Rubriek werd geschreven. 
Op 10 februari werd de nieuwe gelijknamige 
Nieuwsbrief al gelanceerd. Daarna is de digitale 
‘Rubriek’ dit jaar 46 keer verschenen.  
Oud Osdorper Hans de Waal maakt iedere week 
een printbare pdf-versie, zodat ook bewoners 
zonder internet op de hoogte kunnen blijven.  
Van deze service wordt helaas nog weinig 
gebruikgemaakt. In het verslagjaar is zoveel 
gebeurd dat het bijna niet meer voorstelbaar is 
dat het hoofdredacteur Tamar Frankfurther al 
die jaren gelukt is om het nieuws in een halve 
krantenpagina van 800 woorden met twee 
illustraties te proppen. Aan het eind van het jaar 
ontvingen wekelijks bijna 1.000 belangstellenden 
deze Nieuwsbrief, die gemiddeld door 78% van 
hen wordt gelezen.

Ongeveer een kwart van de lezers klikt door naar 
een langer artikel. Artikelen over het verkeer op de 
Sloterweg en Osdorperweg scoren hierbij het hoogst.

Website
De Nieuwsbrief zorgt ervoor dat de website veel 
meer bezoekers trekt. De productie van de 
Nieuwsbrief en het plaatsen van de artikelen op 
de website verhoogde de druk op de kleine 
werkgroep Publiciteit. Gelukkig kreeg webredacteur 
Erik Swierstra ondersteuning van Hester 
Vlamings. Theo Durenkamp keert na 33 jaar 
weer terug in de werkgroep als ‘correspondent in 
het bijzonder voor Oud Osdorp’.

De (eind)redactie en coördinatie van deze 
Dorpengids is verzorgd door Tamar Frankfurther. 
Met dank aan Ben en Ineke Meijer en Erik Swierstra. 
Werkgroepen van de Dorpsraad en besturen van 
stichtingen en verenigingen in het gebied leverden 
informatie aan. De foto’s zijn gemaakt door/
afkomstig van: Erik Swierstra, Tamara Janmaat, 
Trees Kaizer, Elsbeth Bloemers, Marina van der Wulp, 
Guido Frankfurther, Thera van Homeyer,  
Behoud Lutkemeer, Els Albers, Ray Kentie, Anja Rol, 
Theo Durenkamp, Chris Nierop, Ilse Visser, 
Martiza Helfferich, Eveline van Rijn, Anne Nicolai,  
Diana Hense, Hans Horwitz , Lester Neijzing, 
Willem Kleyn, Geert Verwuest, Hans Bootsma, 
Atze Broeckmans, Ruud Lutterlof, Marina den Ouden,  
Paul Koene, Hans Moolhuizen, Tamar Frankfurther  
en Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

De vrijwilligers poseren op 5 november tijdens de Natuurwerkdag van Landschap Noord-Holland bij 
het insectenhotel dat voortaan de naam ‘Vrije Logeerkorf’ draagt.
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Aan de slag op Natuurpark Vrije Geer
Zes keer per jaar gaan de vrijwilligers van de 
beheergroep op zaterdagochtenden samen aan de 
slag op het Slotense natuurpark. Beheerders 
Ruud Lutterlof en Marina den Ouden begeleiden 
de vrijwilligers namens de gemeente. Daardoor kan 
iedereen – jong en oud – verantwoord en veilig aan 
de slag. Ieder jaar wordt er onder andere geknot, 
geharkt, gesnoeid en riet verwijderd uit de sloten. 

Door goed ecologisch beheer neemt de biodiversi-
teit op het park zichtbaar toe. Dagelijks komen 
hier vele omwonenden rustig op een bankje 
genieten en wandelen. Het is een bijzondere 
parkje, dat dankzij het in 1995 gewonnen 
referendum bestaat. Ook meehelpen?  
Mail naar: dorpsloten@gmail.com. 

Ook de Slotense Julia Makkes helpt graag mee. 

Stefan Lemmers en Teddy Beijersbergen halen 
het riet uit een sloot, waardoor de doorstroming 
verbetert. 

Dorine Duyster voert gemaaid gras af. 

Tamar Frankfurther (rechts) ondersteunt 
Engbert van Oort bij het ringen van de ooievaars.
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Advies en dienstverlening
Aannemersbedrijven
Bouwbedrijf Gebr. Koenen BV
Sloterweg 1221, 1066 CG 
Amsterdam, tel. 617 84 49, 
info@gebrkoenenbv.nl, 
www.gebrkoenenbv.nl

Acupunctuur
Lingzhi Praktijk
Pieter Calandlaan 1127, 
1069 SE Amsterdam, 
tel. 785 76 98, 
lingzhi.amsterdam@tele2.nl, 
www.acupunctuur 
-amsterdam-lingzhi.nl
Acupunctuur, Cupping, Kruiden, 
Medische massage, Moxi. 
Ma-Za vanaf 08.00 uur. Za tot 
13.00 uur. Vergoeding uit de 
aanvullende zorgverzekering.

Advocaten
Jaasma de Winter Advocaten
Nijenburg 75, 1081 GE 
Amsterdam, tel. 540 01 70, 
info@jaasmadewinter.nl, 
jaasmadewinter.nl
Osdorp Advocatuur
Tussen Meer 1b, 1068 EX 
Amsterdam, tel. 676 47 14, 
klo@osdorpadvocatuur.nl, 
www.osdorpadvocatuur.nl

Algemene dienstverlening
Adm.- & boekhoudkantoren
Administratie en 
Adviesbureau van der Veldt
Hermina Maria Dijklaan 6, 
1171 TV Badhoevedorp, 
tel. 06 12 70 87 59, 
tomvanderveldt@gmail.com
Balke Administraties
Zuiderakerweg 22b,  
1069 MH Amsterdam, 
tel. 06 21 42 93 02, 
www.balkeadministraties.nl

Beveiliging en bewaking
Stuffers Bewaking
Osdorperweg 493, 1067 SR 
Amsterdam, tel. 610 00 62, 
info@stuffers.nl, 
www.stuffers.nl

Ondernemersvereniging
Ondernemersvereniging 
Tuinen van West
Bok de Korverweg 20, 
1067 HR Amsterdam, 
tuinenvanwest@outlook.com, 
www.tuinenvanwest.info

Apotheken
Apotheek Caleidoscoop
Osdorpplein 403, 1068 EV 
Amsterdam, tel. 619 04 46, 
apocaleido@xs4all.nl, 
www.apotheekcaleidoscoop.nl
Geopend: di, do en vr 09.00-
18.00, ma en wo 09.00-20.00 
en za 10.00-16.00 uur.
Ma t/m vr tussen de middag 
gesloten van 13.00-13.30 uur 
(wel telefonisch bereikbaar).
In de maanden juli en augustus 
gelden er andere openingstijden, 
zie de website.
Avond/weekendapotheek
Poliklinische apotheek  
(open 24/7: dag en nacht).
Hal OLVG, locatie West:  
Jan Tooropstraat 164, 
1061 AE Amsterdam, 
tel. 510 88 26.

Architecten
Kentie en Partners 
Architekten B.V.
Haarlemmerstraatweg 11b, 
1165 MJ Halfweg, 
tel. 624 35 56, 
info@kentie-partners.nl, 
www.kentie-partners.nl

Kerste-Meijer Architecten
Osdorperweg 31, 1066 EH 
Amsterdam, tel. 408 90 10, 
info@kerstemeijer 
architecten.nl, 
www.kerstemeijerarchitecten.nl

Auto (diversen)
APK keuringen
Garage Rene Singer
Melbournestraat 18, 1175 RM 
Lijnden, tel. 449 09 90, 
info@renesinger.nl, 
www.renesinger.nl
Motor reinigen.

Autoschade
Hulsebos Autoschade
Langsom 6-8,  
1066 EW Amsterdam, 
tel. 615 39 09, 
hulsebosautoschade@planet.nl, 
hulsebos-autoschade.nl
Sinds 1953. Eurogarantbedrijf. 
Lid A.A.S.

Auto-onderdelen
Hans Auto-onderdelen
Osdorperweg 703, 1067 SV 
Amsterdam, tel. 610 36 78, 
info@hans-autoonderdelen.nl, 
www.hans-autoonderdelen.nl
Merci Automaterialen 
Amsterdam Sloten
Langsom 3, 1066 EW 
Amsterdam, tel. 617 69 23, 
info@merciparts.nl, 
www.merciparts.nl

Autoberging
ABC Stalling Amsterdam
Osdorperweg 781a,  
1067 SW Amsterdam, 
tel. 610 57 00, 
info@abcstallingosdorp.nl, 
www.abcstallingosdorp.nl
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Autosloperijen
Rooie Ben Automontage
Osdorperweg 705, 1067 SV 
Amsterdam, tel. 610 65 51, 
info@rooieben.com, 
www.rooieben.com
Sinds 1975 gespecialiseerd in 
Amerikaanse modellen. 
Alle andere merken ook ruim 
op voorraad.

Automobielbedrijven/dealers
Auto Service Osdorp
Louis Schottingstraat 2, 
1068 KB Amsterdam, 
tel. 667 17 82, 
info@autoserviceosdorp.nl, 
www.autoserviceosdorp.nl
Autobedrijf Sloten, 
apk keuring-station
Hoek Slimmeweg 19: 
Langsom 38,  
1066 EW Amsterdam, 
tel. 615 18 59, 
autobedrijfsloten@live.nl, 
www.autobedrijfsloten.nl
Autohandel Greco
Osdorperweg 643, 1067 SV 
Amsterdam, tel. 619 02 88, 
info@greco-autos.nl, 
www.greco-autos.nl

Automobielbedrijf  
E.M. v.d. Laan & Zn
Osdorperweg 547, 1067 ST 
Amsterdam, tel. 619 00 87, 
info@emvdlaan.nl, 
www.emvdlaan.nl
Sinds 1965.  
Tinq-benzinestation. 
Onderhoud, reparatie en taxatie.
Expocar Trading
Langsom 36, 1066 EW 
Amsterdam, tel. 615 39 33, 
info@expocartrading.nl, 
www.expocartrading.nl

Garage
Auto 24 Uur Service 
Amsterdam
Osdorperweg 705, 1067 SV 
Amsterdam, tel. 235 78 09, 
garage@auto24uurservice.nl, 
www.auto24uurservice.nl
Wij repareren alle merken 
auto’s. Tevens APK.

Tankstations
Tango Amsterdam Langsom
Langsom 2, 1066 EW 
Amsterdam.

Basisscholen
De Driesprong
Sloterweg 1192, 1066 CV 
Amsterdam, tel. 617 52 20, 
info@sbo-driesprong.nl, 
www.sbodedriesprong.nl

Het Bovenland

Akersluis 1a, 1066 ER 
Amsterdam, tel. 408 46 86, 
bovenland.info@askoscholen.nl, 
www.hetbovenland.nl

Begrafenis en/of 
Crematie
Natuursteen - Steenhouwerij
Lavertu Steenhouwers
Jan Rebelstraat 24, 1069 CC 
Amsterdam, tel. 610 30 86, 
info@lavertu-steenhouwers.nl, 
www.lavertu-steenhouwers.nl
Steenhouwers sinds 1911. 
Geopend: ma t/m vr 08.30-
17.00, za 09.30-16.00 uur. 
Grote sortering, model 
desgewenst naar eigen ontwerp.

Uitvaartverzorging
De Loos Uitvaartverzorging
Venenweg 66-2b, 1161 AK 
Zwanenburg, tel. 497 26 94, 
info@deloosuitvaartverzorging.nl, 
www.deloosuitvaartverzorging.nl
Uitvaartverzorging A. de Jong
Cliostraat 42, 1077 KJ 
Amsterdam, tel. 676 13 37, 
mail@uitvaartdejong.nl, 
www.uitvaartcentrum.amsterdam
- Sloterweg 1184,  

1066CV Amsterdam.
Ruim 50 jaar ervaring.

In de periode dat Nederland wegens corona ‘op slot’ was, ontdekten veel inwoners van Nieuw-West 
Natuurpark Vrije Geer en de Slotense dorpskern als aantrekkelijke wandel- en fietsbestemming. 
Straks kan alleen bestemmingsverkeer nog over de Sloterweg rijden. Op de Vrije Geer-weg rond het 
weiland wordt het daardoor ook rustig en veilig. Dit biedt kansen voor de versterking van de groene 
bermen van de Hoofdgroenstructuur ‘De Groene AS’ die daar loopt. 
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www.aksemedia.nl

een bedrijfsfilm
lanceren?

wij regelen het
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Belangenverenigingen
Dorpsraad Sloten-Oud 
Osdorp
dorpsloten@gmail.com, 
www.slotenoudosdorp.nl
Stichting Eigenwijks
Hoofdlocatie: 
Pieter Calandlaan 258a, 
1069 KW Amsterdam, 
tel. 346 06 70, 
info@eigenwijks.nl, 
www.eigenwijks.nl
Stichting Wonen Nieuw-West
Groenpad 4, 1068 EB 
Amsterdam, tel. 523 01 20, 
nieuwwest@wooninfo.nl, 
www.wooninfo.nl

Beroepsonderwijs & 
educatie
ROC TOP
Tel. 504 24 00, info@roctop.nl, 
www.roctop.nl

Bloemen & planten
Bloemenspeciaalzaak de Roos
Ditlaar 8, 1066 EE 
Amsterdam, tel. 616 86 85, 
info@deroosbv.com, 
www.deroosbv.com

Bouwbedrijven
Etage-Standbouw Worm
Osdorperweg 781,  
1067 SW Amsterdam, 
tel. 06 54 65 54 02, 
info@etagestand.nl, 
www.etagestand.nl

Caravancentrum
Caravan Centrum Sloten
Sloterweg 1012, 1066 CS 
Amsterdam, tel. 617 46 36, 
info@caravancentrumsloten.nl, 
www.caravancentrumsloten.nl

Dag-/weekbladen
Weekblad de Westerpost
Visseringweg 40, 1112 AT 
Diemen, tel. 398 08 08, 
redactie@westerpost.nl, 
www.westerpost.nl

Dieren (diversen)
Vogelclub Airsport
Eén keer per 2 maanden, avond 
in gebouw van de Gevleugelde 
Vrienden  
(achter Sloterweg 1277).

Dierenambulance
Dierenambulance Amsterdam
Voorlandpad 2, 1098 TZ 
Amsterdam, tel. 626 21 21, 
info@dierenambulance 
-amsterdam.nl,  
www.dierenambulance 
-amsterdam.nl

Dierenbescherming
Dierenbescherming regio 
Noordwest
Tel. 088 811 33 90, 
info.regionoordwest@ 
dierenbescherming.nl, 
www.dierenbescherming.nl

Dierenhulp
Stichting Amivedi
Tel. 0900 264 83 34, 
www.amivedi.nl

Dierenkliniek
Caressa Dierenziekenhuis 
Amsterdam
Leuvenstraat 12, 1066 HC 
Amsterdam, tel. 408 14 08, 
amsterdam@dierenziekenhuizen.nl, 
dierenziekenhuizen.nl/ 
dierenarts-dierenkliniek 
-nieuw-sloten-amsterdam
Stad & Land Dierenklinieken 
Amsterdam
Tom Schreursweg 102, 
1067 MC Amsterdam, 
tel. 585 40 70, 
info@dierenklinieken.net, 
www.dierenklinieken.net

Dieren (onderdak)
Dierenasiel
DOA het asiel van Amsterdam
Ookmeerweg 271, 1067 SP 
Amsterdam, tel. 740 22 22, 
info@doamsterdam.nl, 
www.doamsterdam.nl

Stichting Amsterdamse 
Zwerfkatten
Vrije Geer 2, 1066 EG 
Amsterdam, tel. 619 03 57, 
info@amsterdamsezwerfkatten.nl, 
www.saz.amsterdam

Fietsen & bromfietsen
Balke Brommobielen
Zuiderakerweg 22b, 1069 MH 
Amsterdam, tel. 619 02 91, 
balke@planet.nl, 
www.balkebrommobielen.nl

Financieel
Hypotheken
De Hypotheekshop 
Badhoevedorp
Badhoevelaan 5a, 1171 DA 
Badhoevedorp, tel. 449 32 52, 
badhoevedorp515@ 
hypotheekshop.nl, 
www.hypotheekshop.n/ 
badhoevedorp

Verzekeringen
Albers Advies
Sloterweg 1a, 1171 CE 
Badhoevedorp, tel. 449 60 20, 
mail@albers-advies.nl, 
www.albersadvies.nl

Fruitteelt
Fruittuin van West
Tom Schreursweg 48, 
1067 MC Amsterdam, 
tel. 06 12 32 23 96, 
lisan@fruittuinvanwest.nl, 
www.fruittuinvanwest.nl

Fysiotherapie/
manuele therapie
Praktijk voor Fysiotherapie 
en Acupunctuur Sloten
Wilma Splinter, 
Sloterweg 1329, 1066 CM 
Amsterdam, tel. 617 57 26.
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van idee tot eindproduct
wij regelen het
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Gehandicapten organisaties
MEE Amstel en Zaan
Derkinderenstraat 10-18, 
1062 DB Amsterdam, 
tel. 512 72 72, informatie@ 
meeaz.nl, www.mee-az.nl

Gemeente Amsterdam
Contactpersonen
Gebiedsmakelaar Noorder- 
en Zuiderakerweg (De Aker)
Elif Türkmen: 
tel. 06 12 64 24 32, 
e.turkmen@amsterdam.nl
Gebiedsmakelaar Oud Osdorp
Khalid el Gouy: 
tel. 06 23 39 96 66, 
k.el.gouy@amsterdam.nl
Gebiedsmakelaar Dorp 
Sloten, Sloterweg, Sportpark 
Sloten en De Oeverlanden 
Nikki Weeling: 
tel. 06 13 79 90 96, 
n.weeling@amsterdam.nl

Algemene informatie
Tel. 14 020 en via 
www.meldingen.amsterdam.nl

Gezondheidscentra
Everybody Lifestyle Centers
Locatie: Sloterweg 303, 
1171 VC Badhoevedorp, 
tel. 088 246 04 30, 
contact@everybodylifestyle 
centers.nl, 
www.everybodylifestyle 
centers.nl
Locatie: Osdorpplein 470, 
Amsterdam (ingang AH).
Gezondheidscentrum 
Badhoevedorp
Sloterweg 303, 1171 VC 
Badhoevedorp, tel. 740 11 00, 
contact@gezondheidscentrum 
badhoevedorp.nl, 
www.gezondheidscentrum 
badhoevedorp.nl

Grondwerken
J. van der Veldt Grondwerken
Osdorperweg 485, 1067 SR 
Amsterdam, 
tel. 06 20 39 67 02, 
johan.van.der.veldt@gmail.com

Groothandel
Luminot verlichting en 
elektronische artikelen
Slimmeweg 10-11, 1066 EV 
Amsterdam, tel. 617 05 22, 
info@luminot.nl, 
www.luminot.nl
Ton de Jeu
Osdorperweg 452, 1067 SX 
Amsterdam, tel. 610 52 05, 
info@tondejeu.nl, 
www.tondejeu.nl

Heiwerken
Hei en Pulsbedrijf V&M
Osdorperweg 462, 1067 SX 
Amsterdam, tel. 667 45 37.

Horeca (diversen)
Brouwerij
Brouwerij De 7 Deugden
Akersluis 8d, 1066 EZ 
Amsterdam, tel. 667 32 21, 
info@de7deugden.nl, 
www.de7deugden.nl

Cafetaria
Tuin van Sloten, huiskamer 
van de Speeltuin Sloten
Sloterweg 1252a, 1066 CW 
Amsterdam, 
tel. 06 50 64 53 65, 
info@speeltuinsloten.nl, 
www.speeltuinsloten.nl/ 
tuin-van-sloten

Restaurants
Bar Bistro Later aan ‘t water
Nieuwemeerdijk 98, 1171 NE 
Badhoevedorp, tel. 659 55 00, 
www.later-aan-het-water.nl

Café Restaurant Kerkzicht
Sloterweg 1209, 1066 CG 
Amsterdam, tel. 615 39 04, 
info@caferestaurantkerkzicht.nl, 
www.caferestaurantkerkzicht.nl
het Rijk van de Keizer B.V
John Hannema, 
Joris van den Berghweg 109, 
1067 HP Amsterdam, 
evenementenlocatie: 
tel. 497 75 06, 
info@hetrijkvandekeizer.nl, 
www.hetrijkvandekeizer.nl
Restaurant De Halve Maen
Sloterweg 1345, 1066 CM 
Amsterdam, tel. 615 38 21, 
info@dehalvemaen.com, 
www.dehalvemaen.com

Snackbar
De Patatza(a)k
Langsom 5, 1066 EW 
Amsterdam, tel. 669 18 68, 
patatzaak@planet.nl, 
www.bestellenbijdepatatzaak.nl
IJshoeve Sloten
Sloterweg 1335, 1066 CM 
Amsterdam, 
ijshoevesloten@gmail.com

Houthandel
Houthandel Hoogendam
Lutkemeerweg 262, 1067 TH 
Amsterdam, tel. 619 41 73, 
info@houthandelhoogendam.nl, 
www.houthandelhoogendam.nl

Huisartsen
Huisartsen Badhoevedorp
Pa Verkuyllaan 3, 1171 EA 
Badhoevedorp, tel. 449 28 55, 
info@huisartsenbadhoevedorp.nl, 
www.huisartsenbadhoevedorp.nl
Huisartsenposten Amsterdam
Spoed: tel. 088 003 06 00, 
www.huisartsenposten
amsterdam.nl
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Huisartspraktijk Heeneman
Houtrijkstraat 31, 1165 LJ 
Halfweg, tel. 497 45 93, 
info.heeneman@ezorg.nl, 
www.heeneman.praktijkinfo.nl
Medisch Center 
Badhoevedorp 
(Huisartsenpraktijk)
Gebouw Atrium: 
Sloterweg 303, 1171 VC 
Badhoevedorp, ook voor spoed: 
tel. 705 45 00, 
contact@medischcenter 
badhoevedorp.nl, 
www.medischcenter 
badhoevedorp.nl

Huisvesting (diversen)
Bedrijfshuisvesting
Loogman Agri Beheer BV
Lutkemeerweg 220,  
1067 TH Amsterdam, 
tel. 06 57 61 43 24.

Glazenwasserij
M. v.d. Woude Glazenwasserij 
& Schoonmaakbedrijf
Osdorperweg 62, 1066 EM 
Amsterdam, tel. 669 61 09, 
tel. 06 55 58 28 81, 
mariovanderwoude@upcmail.nl
Antispin Techniek.

Keukens
GP Interieur Idee
Badhoevelaan 47a, 1171 DB 
Badhoevedorp, tel. 659 54 06, 
info@gp-interieur-idee.nl, 
gp-interieur-idee.nl

Kleding (diversen)
2e-handskleding
Ceessie’s
Pa Verkuyllaan 19,  
1171 EA Badhoevedorp, 
tel. 06 23 10 07 14, 
pamschonhage@gmail.com, 
ceessies.nl

Kledingbank
Kledingbank Amsterdam West
Slimmeweg 7c, 1066 EV 
Amsterdam, tel. 337 53 40, 
info@kledingbank 
amsterdamwest.nl, 
www.kledingbank 
amsterdamwest.nl

Kunst
Kunstzinnige vorming
Kunstenaarsterrein Nieuw en 
Meer, Kunst en Bedrijven
Oude Haagseweg 51,  
1066 BV Amsterdam, 
stichting@nieuwenmeer.nl, 
www.nieuwenmeer.nl

Levensmiddelen
Kaas & zuivel
Kaasboerderij Sloten
Akersluis 6, 1066 EZ Amsterdam, 
tel. 06 39 68 56 66, 
info@kaasboerderijsloten.nl, 
www.kaasboerderijsloten.nl

Maatschappelijke  
dienstverlening
SEZO
Postbus 90453, 1006 BL 
Amsterdam, tel. 667 51 00, 
info@sezo.nl, www.sezo.nl

Milieu
Geluid en milieu
Melding openbare ruimte - 
Gemeente Amsterdam
Tel. 14 020, of via internet: 
meldingen.amsterdam.nl/
incident/beschrijf
Meld bij de gemeente: als een 
auto verkeerd geparkeerd staat, 
een vuilnisbak niet geleegd is, 
er afval op straat of in het park 
ligt of als er in de openbare ruimte 
iets hersteld moet worden etc.

Geluidshinder
Klachtennummer Schiphol
Tel. 601 55 55, bezoekbas.nl
Onafhankelijke klachten-
registratie Schiphol
vliegherrie.nl

Musea
Stichting Molen van Sloten
Akersluis 10, 1066 EZ 
Amsterdam, tel. 669 04 12, 
info@molenvansloten.nl, 
www.molenvansloten.nl

Tijdens de viering van het eeuwfeest van de Speeltuinvereniging 
Sloten op 15 april bespeelde Alexander van Ede zijn zelfgemaakte 
orgeltje, waar welluidend “Lang zal ze leven!” uit klonk. Van 
Alexanders creativiteit kun je ook genieten in de ‘Tuin van Sloten’, 
een gezellige cafetaria.
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Muziek en zang
Muzieklessen
Muziekschool
Dorpshuis Sloten: 
Nieuwe Akerweg 14, 1066 ES 
Amsterdam, Andrea Fleck: 
tel. 06 29 43 43 38, 
a.fleck@live.nl

Natuur
Natuurgebieden
Vereniging De Oeverlanden 
blijven!
Esther de Boer-van Rijkstraat 
36-1, 1065 GN Amsterdam, 
voorz. Liesbeth Stricker: 
tel. 615 45 57, 
info@oeverlanden.nl, 
www.oeverlanden.nl

Openbaar vervoer
Connexxion
Klantenservice: 
tel. 0900 266 63 99, 
www.connexxion.nl
GVB
Postbus 2131, 1000 CC 
Amsterdam, klantenservice: 
tel. 0900 80 11, www.gvb.nl
Nachtbus
Postbus 2131, 1000 CC 
Amsterdam, klantenservice: 
tel. 0900 80 11, www.gvb.nl

Opslagruimtes
Ketel Verhuizingen
Hoofdweg 420, 2132 MH 
Hoofddorp, tel. 659 33 76, 
info@ketelverhuizingen.nl, 
www.ketelverhuizingen.nl

Ouderen
PCOB, afd. Amsterdam
Inl.: F.H.M.A. van Geijn, 
Trompenburgstraat 34, 
1079 TZ Amsterdam, 
tel. 642 07 32, 
fgeijn@kpnmail.nl
Zonnebloem, afd. Sloten
Zieken en bejaarden:  
inl. mw. C. van Weerdenburg: 
tel. 06 18 25 99 72.

Overheid
Politie
Wijkagenten
Tel. 0900 88 44.
Wijkagent Sloten:
Maurice Groenen.
Wijkagent Sloterweg en 
De Oeverlanden:
Arno Hopman.
Wijkagent Oud Osdorp:
Mariska de Haas.
Mailcontact met wijkagenten: 
Ga naar www.politie.nl en vul bij 
“zoek” de naam van de wijkagent 
in. Klik op het envelopje. Vul in en 
verstuur. U krijgt binnen 
2 werkdagen een reactie.

Patiëntenorganisaties
Stichting Esperanza Inloophuis
Badhoevelaan 82, 1171 DE 
Badhoevedorp, tel. 723 05 22, 
info@inloophuisesperanza.nl
Geopend: ma, di en wo 
10.00-16.00 en 1x per maand 
van 19.00-21.30 uur, data te 
zien op 
www.inloophuisesperanza.nl

Pedicure
Schoonheidssalon en 
Pedicure Tijd voor Jezelf
Sloterweg 838, 1066 CP 
Amsterdam, tel. 06 44 85 08 89, 
info@schoonheids 
salontijdvoorjezelf.nl, 
www.schoonheids 
salontijdvoorjezelf.nl

Persoonlijke verzorging
Haarverzorging
Hans Beers Hair Stage
Sloterweg 1254, 1066 CW 
Amsterdam, tel. 617 16 14, 
info@hansbeers.com, 
www.hansbeers.com

Politie
Alarmnummer 112
Bij niet spoedeisende gevallen: 
tel. 0900 88 44.
Bureau Nieuw West Zuid
Meer en Vaart 284, 1068 LE, 
Postbus 2287, 1000 CG 
Amsterdam, www.politie.nl
Wijkagent Sloten en  
Oud Osdorp
Rob Reuter: tel. 0900 88 44, 
rob.reuter@amsterdam.politie.nl

Radio/TV
AT5
Aletta Jacobslaan 9, 1066 BP, 
Postbus 9823, 1006 AM 
Amsterdam, tel. 555 11 55, 
appen: tel. 06 51 19 09 38, 
info@at5.nl, www.at5.nl

Neem vooral eens een kijkje op de website slotenoudosdorp.nl. Voor het laatste nieuws over het 
landelijke gebied en over de vele verenigingen die hier actief zijn. Of neem een abonnement op de 
Nieuwsbrief. 
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NH Nieuws
Aletta Jacobslaan 9, 1066 BP, 
Postbus 9823,  
1006 AM Amsterdam, 
tel. 088 850 50 50, 
info@nhmedia.nl, 
www.nhnieuws.nl

Religie en  
levensbeschouwing
Gereja Utusan Kristus/
Christus Afgezanten kerk
Langsom 34,  
1066 EW Amsterdam, 
tel. 06 25 55 52 66, 
info@guk.nl, www.guk.nl
Samenkomst: Eredienst 
zondagen om 12.00 uur in de 
Nederlandse/Indonesische taal. 
Bidstonden op maandagen en 
woensdagen, aanvang 19.00 uur. 
Mannen- en vrouwenkring 
iedere 2e- en 4e vrijdag van de 
maand, aanvang 19.00 uur.
Protestantse Wijkgemeente 
Osdorp-Sloten
De Sloterkerk: 
Osdorperweg 28,  
1066 EL Amsterdam, 
scribaat@osdorpsloten.nl, 
www.osdorpsloten.nl
Predikant: ds. Martijn van 
Leerdam, tel. 06 49 98 81 64, 
dominee@osdorpsloten.nl en 
diaconie@osdorpsloten.nl
Diensten: zondagen om de week 
om 10.00 uur.
- Huwelijken en uitvaarten: 

mw. G. van den Abeele, 
tel. 615 42 60.

- Beheerder wijkgebouw Vink 
en Boer (verhuur tot 20.00 
uur), mw. W. van der Spek, 
tel. 617 37 39.

R.K. Parochie St. Pancratius
Kerk: Sloterweg 1186, 
1066 CV Amsterdam, 
tel. 615 38 63, 
info@pancratiussloten.nl, 
www.pancratiussloten.nl

- Kerkhofaangelegenheden: 
J.A. van Weerdenburg, 
tel. 615 64 97.

- Eucharistievieringen: zie de 
website voor de actuele 
informatie.

- Koren: 
Latijnskoor: Vox Laudans, 
dirigent: B.J.M. Niekus, 
tel. (0299) 46 37 75, 
tel. 06 29 34 89 14, 
organist: vacant, inl.:  
J.H. Vermist, Jan  
Springerhof 28, 1067 LH, 
tel. 613 51 89, tel. 06 40 41 
68 64, vermist@hetnet.nl

 Latijn, meerstemmig en 
Gregoriaans. Rep. op vr 
13.30-15.30 uur in de kerk. 
Verzorging eucharistie en in 
overleg uitvaarten, huwelijken 
en jubilea.

 Nederlandstalig koor:  
St. Cecilia, organist:  
O. van den Aardweg.

 Rep. wekelijks op do van 
10.00-12.00 uur in de kerk. 
Verzorging eucharistie en in 
overleg uitvaarten, huwelijken, 
jubilea.

- Zonnebloem (zieken en 
bejaarden): inl.: mw. C. van 
Weerdenburg, Sloterweg 
1012, 1066 CS, 
tel. 615 64 97.

- Bejaardensoos: wo van 
13.30-16.00 uur in de 
Conferentiezaal.

- Klaverjassen: iedere laatste 
di van de maand om 20.00 
uur in het Parochiehuis.

- Beheerder Parochiehuis 
(avondverhuur alleen voor 
parochie-doeleinden):  
J.A. van Weerdenburg en 
mw. C. van Weerdenburg, 
Sloterweg 1012, 1066 CS, 
tel. 615 64 97.

Scouting
Scouting Phoenix
Bij de zeilschool aan de 
Sloterplas: 
Christoffel Plantijngracht 5, 
1065 DA Amsterdam, 
www.phoenixamsterdam.nl

Sport
American Football
Amsterdam Crusaders
Sloterweg 1043g,  
1066 CC Amsterdam, 
tel. 06 14 48 17 04, 
info@crusaders.nl, 
www.crusaders.nl
Amsterdam Panthers
Bijlmer Sportpark: 
Karspeldreef 501,  
1102 BX Amsterdam, 
info@amsterdampanthers.nl, 
www.amsterdampanthers.nl

Beachvolleybal
Beachvolleybal BeeVeeStrand
Tom Schreursweg 10, 
1067 MC Amsterdam, 
info@beeveestrand.nl, 
www.beeveestrand.nl

Biljarten
Biljart Vereniging Osdorp
De Halve Maen: 
Sloterweg 1345,  
1066 CM Amsterdam, 
tel. 06 41 40 26 43, 
www.biljartverenigingosdorp.nl

Bootcamp
SlowRun
Inez Vork  
(gediplomeerd begeleider): 
tel. 06 24 86 35 91, 
inezvs@hotmail.nl, 
www.slowrun-osdorp.nl

Fitness
EMS Health Studio
Langsom 28,  
1066 EW Amsterdam, 
tel. 06 57 58 48 58, 
info@emshealthstudio.nl, 
www.emshealthstudio.nl
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Freddy’s Gym
Slimmeweg 7f,  
1066 EV Amsterdam, 
tel. 06 13 70 18 79, 
info@freddyskickboxing.nl, 
freddyskickboxing.nl

Golf
Golfbaan Sloten
Sportpark Sloten: 
Sloterweg 1045, 1066 CD 
Amsterdam, tel. 614 24 02, 
info@golfbaansloten.nl, 
www.golfbaansloten.nl

Handbal
Handbal DSG
Sloterweg 1045, 1066 CD 
Amsterdam, Bart de Haan: 
tel. 06 15 27 95 84, 
info@dsghandbal.nl, 
www.dsghandbal.nl
Handbalvereniging Aristos
Tom Schreursweg 10, 
1067 MC Amsterdam, 
contact@aristosamsterdam.nl, 
www.aristosamsterdam.nl

Hockey
Hockeyvereniging SBHC 
Xenios
Sportpark Sloten Oost: 
Sloterweg 1045, 1066 CD 
Amsterdam, info@xenios.nl, 
www.xenios.nl

Honkbal
Amsterdamse  
Honkbal Club Quick
Sloterweg 1045,  
1066 CD Amsterdam, 
bestuur@quickamsterdam.nl, 
www.quickamsterdam.nl

Kaatsen
Kaatsclub Amsterdam
P/a: Dusseldorperweg 17, 
1906 AH Limmen, 
info@kaatsclubamsterdam.nl, 
www.kaatsclubamsterdam.nl

Rugby
AAC Rugby
Sportpark De Eendracht: 
Bok de Korverweg 6a, 
1067 HR Amsterdam, 
tel. 611 07 19, 
info@aacrugby.com, 
www.aacrugby.com

Ruitersport
Mandy’s PonyPlezier
Akersluis 6, 1066 EZ Amsterdam, 
info@mandysponyplezier.nl, 
www.mandysponyplezier.nl
Manege De Ruif
Sloterweg 675, 1066 CA 
Amsterdam, tel. 615 66 67, 
info@manegederuif.nl, 
www.manegederuif.nl

Stichting Het Molenpaardje
Lutkemeerweg 48, 1067 TH 
Amsterdam, tel. 610 43 88, 
www.hetmolenpaardje.net
tel. 06 25 18 92 10 of 
tel. 06 14 87 67 24.

Snooker
Bij 8 eraf darts snooker pool
Slimmeweg 8, 1066 EV 
Amsterdam, tel. 617 70 62.

Surfen
Plankzeilvereniging 
Amsterdam Windsurfing
Riekerweg 40, 1066 BT, 
Postbus 75565,  
1070 AN Amsterdam, 
bestuur@amsterdam
windsurfing.nl, 
amsterdamwindsurfing.nl

Sporthal
Sporthal Aristos
Tom Schreursweg 10, 
1067 MC Amsterdam, 
tel. 611 46 10.

Sportparken
Sportpark De Eendracht
Bok de Korverweg 4,  
1067 HR Amsterdam, 
www.sportparkdeeendracht.nl
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Sportpark Sloten
Sloterweg 1045,  
1066 CD Amsterdam.

Tennis
Tennisvereniging Geuzenveld
Tom Schreursweg 12, 
1067 MC Amsterdam, 
tel. 613 92 65, 
bestuur@tvgeuzenveld.nl, 
tvgeuzenveld.nl

Voetbal
ASV Blauw-Wit
Sportpark Sloten: 
Sloterweg 1045,  
1066 CD Amsterdam, 
info@fcblauwwitamsterdam.nl, 
www.fcblauwwitamsterdam.nl
Atletico Club Amsterdam
Sportpark De Eendracht: 
Bok de Korverweg 4,  
1067 HR Amsterdam, 
tel. 06 57 74 24 90, 
info@ac-amsterdam.com, 
www.ac-amsterdam.com
FC Portugal
Sloterweg 1043d, 1066 CD 
Amsterdam, tel. 617 61 13, 
info@afcp.nl, www.afcp.nl
Germaan/De Eland 
Amsterdam
Sportpark de Eendracht: 
Bok de Korverweg 8, 1067 HR 
Amsterdam, tel. 613 73 23, 
germaandeeland.nl
SC Eendracht’ 82
Bok de Korverweg 12, 
1067 HR Amsterdam, 
sceendracht82@outlook.com, 
www.sportparkdee 
endracht.nl/sporten/
voetbal/s-c-eendracht-82
SV Nieuw-West United
Bok de Korverweg 14, 
1067 HR Amsterdam, 
info@svnwu.nl, svnwu.nl
SV Parkstad
Bok de Korverweg 16, 
1067 HR Amsterdam, 
tel. 611 44 00.

Watersporten
WSV Onklaar Anker
Riekerweg 36,  
1066 BT Amsterdam, 
tel. 06 81 21 16 95, 
onklaaranker@xs4all.nl, 
www.onklaaranker.nl

Wielersport
ASC Olympia
Velodrome en buitenbaan: 
Sloterweg 1043l,  
1066 CC Amsterdam, 
info@ascolympia.nl, 
www.ascolympia.nl

Yoga
Fabulous Yoga
Langsom 28,  
1066 EW Amsterdam, 
tel. 06 15 46 58 54, 
info@fabulousyoga.nl, 
www.fabulousyoga.nl
YARAYOGA
Sloterweg 1192,  
1066 CV Amsterdam, 
tel. 06 47 15 83 98, 
info@yarayoga.nl, 
www.yarayoga.nl

Tandzorg
Tandartsen
Mondzorg Sloterweg
Sloterweg 1160,  
1066 CV Amsterdam, 
tel. 06 15 23 12 59, 
info@mondzorgsloterweg.nl, 
mondzorgsloterweg.nl
Tandarts J. Pannekoek
Sloterweg 303a, 1171 VC 
Badhoevedorp, tel. 449 04 44, 
info@tandartspannekoek.nl, 
www.tandartspannekoek.nl
Tandartsencentrum 
Osdorpplein
Osdorpplein 367, 1068 EV 
Amsterdam, tel. 610 46 11, 
tandarts@tandartsencentrum
osdorpplein.nl, 
www.tandartsencentrum
osdorpplein.nl
Tandartspraktijk  
van der Vijgh
Pelikaanstraat 20, 1171 DH 
Badhoevedorp, tel. 358 08 05, 
info@tandartsvdvijgh.nl, 
www.tandartsvdvijgh.nl

Een verrassing van de Dorpsraad voor alle bewoners en vrijwilligers 
in het gebied. Deze verjaardagskalender met historische afbeeldingen 
is nu ook te koop bij het Politiebureautje, dat met mooi weer vanaf 
april op alle weekenddagen tussen 11.00 en 14.00 uur geopend is. 
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Tandartspraktijk René
Dubbelmondehof 33, 1069 ZA 
Amsterdam, tel. 610 28 83, 
info@tandartspraktijk-rene.nl, 
www.tandartspraktijk-rene.nl
Tandprothetische praktijk Vonk
Sloterweg 20a, 1171 CR 
Badhoevedorp, tel. 823 29 23, 
info@tppvonk.nl, 
www.tppvonk.nl
Gespecialiseerd in het 
aanmeten en vervaardigen van 
uitneembare kunstgebitten.

Theater
Theater de Meervaart
Meer en Vaart 300, 1068 LE 
Amsterdam, bereikbaar ma t/m 
vr 09.00-16.30 uur: 
tel. 410 77 00, 
kaartverkoop@meervaart.nl, 
www.meervaart.nl

Thuiszorg
Cordaan Thuiszorg
Havengebouw: 
De Ruyterkade 7, 1013 AA 
Amsterdam, dag en nacht: 
tel. 435 63 00, info@cordaan.nl, 
www.cordaan.nl

Toerisme
Hotels en pensions
Greenstay
Ditlaar 3, 1066 EE Amsterdam, 
info@wfapartments.nl, 
www.skyreachrelocations.com

Transportbedrijven
van Waveren Transport B.V.
Sloterweg 1081, 1066 CE 
Amsterdam, tel. 669 55 44, 
info@vanwaverentransport.nl, 
www.vanwaverentransport.nl

Tuin (aanleg & onderhoud)
Hoveniersbedrijf
Hoveniersbedrijf Richard
Noorderakerweg 14, 1069 LW 
Amsterdam, tel. 610 88 54, 
info@hoveniersbedrijf-richard.nl, 
www.hoveniersbedrijf-richard.nl

Kooter Hoveniers
Osdorperweg 756,  
1067 TA Amsterdam, 
tel. 06 51 56 43 59, 
info@kooterhoveniers.nl, 
www.kooterhoveniers.nl
Van der Tol
Regio Noord-Holland: 
Lutkemeerweg 328, 1067 TH, 
Postbus 9349, 1006 AH 
Amsterdam, tel. 667 77 77, 
info@vandertolbv.nl, 
www.vandertolbv.nl

Tuinparken
Het Oude Bijenpark
Sloterweg 787,  
1066 CA Amsterdam, 
siertuinen@bijenpark.nl, 
www.bijenpark.nl
Stichting Bijenpark 
Amsterdam
Baron Schimmelpenninck van  
der Oyeweg 4,  
1067 HV Amsterdam, 
siertuinen@bijenpark.nl, 
www.bijenpark.nl
Tuinpark Lissabon
Sloterweg 865,  
1066 CB Amsterdam, 
tuinparklissabon@gmail.com, 
www.tuinparklissabon.nl
Tuinpark Ons Buiten
Riekerweg 15, 1066 BT 
Amsterdam, tel. 617 47 07, 
tuinpark@ons-buiten.nl, 
www.ons-buiten.nl
Tuinpark Osdorp
Baron Schimmelpenninck van  
der Oyeweg 10, 1067 HV 
Amsterdam, secretariaat@ 
tuingroeposdorp.nl, 
www.tuingroeposdorp.nl
Tuinpark T.I.G.E.N.O.
Nico Broekhuysenweg 4, 
1067 HT Amsterdam, 
tel. 610 01 63, 
bestuur@tuinparktigeno.nl, 
www.tuinparktigeno.nl

Tuinpark VAT-Sloten
Lies Bakhuyzenlaan 17, 
1066 CJ Amsterdam, 
tel. 617 85 14, 
vat@vat-sloten.nl, 
www.vat-sloten.nl
Volkstuinpark De Eendracht
Joris van den Berghweg 4, 
1067 HS Amsterdam, 
bestuur@volkstuinpark
-de-eendracht.nl, 
www.volkstuinpark
deeendracht.nl
Volkstuinpark Eigen Hof
Sloterweg 1173,  
1066 CE Amsterdam, 
bestuur@tuinparkeigenhof.nl, 
www.tuinparkeigenhof.nl

Vastgoed
Makelaars
ABECO Vastgoedadvies
Sloterweg 796, 1066 CN 
Amsterdam, tel. 661 38 11, 
info@abecovastgoedadvies.nl, 
www.abecovastgoedadvies.nl
Nieuw West Makelaardij
Pieter Calandlaan 310, 
1060 TS Amsterdam, 
tel. 419 30 09, 
info@nieuwwestmakelaardij.nl, 
www.nieuwwestmakelaardij.nl

Vastgoedadvisering
Res & Smit
Sloterweg 796, 1066 CN 
Amsterdam, tel. 667 58 75, 
info@ressmit.nl, www.ressmit.nl

Verenigingen
Oranje Vereniging Sloten
www.slotenoudosdorp.nl/ 
oranjeverenigingsloten
Speeltuinvereniging Sloten
Sloterweg 1252a,  
1066 CW Amsterdam, 
info@speeltuinsloten.nl, 
www.speeltuinsloten.nl
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Stichting Over de Rand
Hoek Osdorperweg/Joris van 
den Berghweg: 
Osdorperweg 690, 1067 TA 
Amsterdam, Nico van der Laan: 
tel. 06 13 25 11 61, 
info@overderand.nl, 
www.overderand.nl
Stichting Vrienden van de 
Sloterkerk
Osdorperweg 28,  
1066 EL Amsterdam, 
svvs28@gmail.com, 
www.sloterkerk.nl

Voorlichting & adviezen
Belangenorganisaties
Cliëntenbelang Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9, 
1018 LL Amsterdam, 
tel. 752 51 00,  
info@clientenbelang 
amsterdam.nl,  
www.clientenbelang 
amsterdam.nl

Wegenbouw
Wegenbouw (algemeen)
Schoutenwegenbouw BV
Slimmeweg 14, 1066 EV 
Amsterdam, tel. 615 54 30, 
info@schoutenwegenbouw.nl, 
www.schoutenwegenbouw.nl

Welzijnswerk
Vrijwilligerswerk
De Regenboog Groep 
Informele Zorg Amsterdamse 
Vrienden
Oranje Nassaulaan 51-ii, 
1075 AK Amsterdam, 
tel. 531 76 00, 
info@deregenboog.org, 
www.deregenboog.org
VCA Vrijwilligers Centrale 
Amsterdam Nieuw-West
Pieter Calandlaan 258a, 
1069 KW Amsterdam, 
tel. 408 10 40, 
nieuwwest@vca.nu, www.vca.nu

Woninginrichting
Woninginrichting (algemeen)
Transvorm
Langsom 20, 1066 EW 
Amsterdam, tel. 468 88 86, 
transvorm@transvorm.nl, 
www.transvorm.nl

Zorginstellingen
Zorgboerderijen
Ecologische Zorgboerderij 
De Boterbloem
Lutkemeerweg 262b, 1067 TH 
Amsterdam, tel. 610 08 21, 
deboterbloem@kpnplanet.nl, 
www.ecoboterbloem.nl
Winkel open: ma t/m za 
09.00-18.00, zo 13.00- 
17.00 uur, dinsdag gesloten.

De op Sloten geboren Lizzy en Pam Kirsenstein hadden – toen het land wegens corona op slot zat – 
tijd om extra te oefenen met hoelahoepen op het Dorpsplein. 
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Automobielbedrijf E.M. v.d. Laan & Zn.......... 36
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Lavertu Steenhouwers .................................. 36
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Skyreach Stay .............................................. 42

Pensioen aanvullingen
Albers Advies ................................................. 4
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De Hypotheekshop Badhoevedorp .........omslag 4

Pony en paardrijden
Stichting Het Molenpaardje .......................... 40
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Houthandel Hoogendam ................................ 40
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Storage420.nl .....................................omslag 4
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Tandartspraktijk René .................................. 48
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Tandartspraktijk René .................................. 48
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Ceessie’s ...................................................... 54
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Molen van Sloten ........................................... 2
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De Loos Uitvaartverzorging .................omslag 2
Uitvaartverzorging A. de Jong ....................... 36

Verblijfplaats
Skyreach Stay .............................................. 42
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Kentie en Partners Architekten B.V.......omslag 3
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Albers Advies ................................................. 4
De Hypotheekshop Badhoevedorp .........omslag 4
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aksemedia.nl

Winkels
Kaasboerderij Sloten ...................................... 2

ZZP dienstverlening
Administratie en Adviesbureau van der Veldt .... 4

Mei 2021: Langs de Raasdorperweg in Oud Osdorp grazen lammetjes. Op de achtergrond: De Westrandweg 
(A5). Bij biologische boerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg koopt u voor 2 euro de informatieve 
en rijk geïllustreerde routebijschrijving van een prachtige fietstocht door het landelijke gebied. 
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OPNAME OF WIJZIGING IN DEZE GIDS

kunt u doorgeven aan redactie@aksemedia.nl o.v.v. gids Sloten-Oud Osdorp of  
telefonisch via (0223) 67 30 10.

Indien u reeds in deze gids bent opgenomen, kunt u ook gebruik maken
van het mutatieformulier op:

sloten-oudosdorp.SmartMap.nl






